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Pakeitimas 37
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 170 straipsnį, 
171 straipsnio 1 dalį, 172 straipsnį ir 
174 straipsnį,

Or. fr

Pakeitimas 38
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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;

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

Or. en

Pakeitimas 39
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

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

Or. fr

Pagrindimas

Prieigos prie spartaus interneto užtikrinimas yra prioritetas, kuris turi būti įgyvendinamas 
kartu su visų piliečių visuotine prieiga prie saugaus interneto. Su skaitmenine erdve susijusių 
įrankių demokratizavimas yra būtinas etapas, kuriame turi būti stiprinama atsakingo 
skaitmeninio elgesio struktūra ir ugdymas.

Pakeitimas 40
Teresa Riera Madurell

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 
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;

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

Or. en
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Pakeitimas 41
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) beveik 500 mln. sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio prieigą turinčių 
žmonių Europos rinka aktyviai paskatintų 
vidaus rinkos plėtrą, sukurtų pasaulyje 
unikalią didelę vartotojų masę, visiems 
regionams atvertų naujų galimybių, 
kiekvienam vartotojui sudarytų papildomą 
vertę, o Europai suteiktų pajėgumo būti 
pasaulyje pirmaujančia žinių ekonomika. 
Sparti plačiajuosčio sparčiojo ir itin 
spartaus ryšio tinklų plėtra būtina siekiant 
vystyti ES produktyvumą ir kurti naujas ir 
mažas įmones, galinčias tapti įvairių 
sektorių, pvz., sveikatos priežiūros, 
gamybos ir paslaugų, lyderėmis;

Or. en

Pakeitimas 42
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) plačiajuosčio ryšio duomenų srautų 
plėtra rodo, kad pralaidumo paklausa 
nepaliaujamai auga. Judriųjų duomenų 
srauto paklausa padidėja 50 % per metus; 
ją skatina prietaikos ir paslaugos, 
didėjantis interneto vartotojų skaičius ir 
besiplečiantis interneto turinys, ypač 
vaizdo, kuriems reikia pralaidumo;

Or. en
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Pakeitimas 43
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) dėl tokio nuolat augančio 
plačiajuosčio ryšio srauto reikės plačių 
užmojų politikos Sąjungos ir valstybių 
narių lygmeniu, tiek fiksuotojo, tiek 
judriojo plačiajuosčio ryšio srityje, jei 
Europa siekia didesnio augimo, 
konkurencingumo ir našumo;

Or. en

Pakeitimas 44
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) Radijo spektro politikos programa –
svarbus žingsnis siekiant didinti Europos 
judriojo plačiajuosčio ryšio galimybes, 
todėl nepaprastai svarbu, kad valstybės 
narės nedelsdamos įgyvendintų tos 
programos nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 45
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 e konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1e) Europai nepaprastai svarbu nutarti, 
kaip ir kada suteikti 700 MHz (694–
790 MHz) dažnių juostą judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui, siekiant išvengti 
tokios padėties, kai bus išnaudotas 
visiškai visas pajėgumas;

Or. en

Pakeitimas 46
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1f) 2011 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje1 nurodoma, kad 
reikia veiksmų siekiant suderinti 
papildomų spektro dažnių juostų, pvz., 
700 MHz juostos, naudojimą;
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Pakeitimas 47
Catherine Trautmann

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 

(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 
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telekomunikacijas, būtent į plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą, yra būtina pažangaus, bet 
kartu tvaraus ir integracinio Sąjungos 
ekonominio augimo sąlyga;

telekomunikacijas, būtent į plačiajuosčio ir 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklus 
ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, yra 
būtina pažangaus, bet kartu tvaraus ir 
integracinio Sąjungos ekonominio augimo 
sąlyga;

Or. fr

Pakeitimas 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

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 

(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. Vis dėlto, atsižvelgiant į 
sparčią technologijų raidą, dėl kurios 
interneto prieiga tampa dar spartesnė, 
šiuo metu tikslinga nustatyti siekį, kad visi 
ES namų ūkiai turėtų interneto prieigą, 
kurios sparta, kiek įmanoma, siektų 
100 Mbps, ir 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 
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sritims, kuriose nepakanka privačiųjų 
investicijų į interneto infrastruktūrą, ir būtų 
skatinama diegti pažangias prieinamas 
internetines paslaugas ir jomis naudotis;

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;

Or. en

Pakeitimas 49
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

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. 

(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. 
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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;

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. 
Turėtų būti ypatingai skatinama diegti 
interneto infrastruktūrą kaimo ir retai 
apgyvendintose vietovėse, kuriose ryšys 
labai lėtas arba prieigos visiškai nėra;

Or. en

Pakeitimas 50
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

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 

(3) 2010 m. birželio 17 d., Europos 
Parlamentui priėmus rezoliuciją „Nauja 
Europos skaitmeninė darbotvarkė: 
2015.eu“, 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 įvairių 
technologijų 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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 51
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

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 

(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 
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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;

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, 
kad visi Europos Sąjungos piliečiai ir 
pramonės sektoriai galėtų visapusiškai 
naudotis plačiajuosčio ryšio tinklų 
privalumais;

Or. en

Pakeitimas 52
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

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 

(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 
atviruosius plačiajuosčio ryšio ir 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 
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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;

infrastruktūrą ir susijusias paslaugas; tikra 
bendroji sąveikaus 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;

Or. fr

Pakeitimas 53
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

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; 

(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, konkurencingą ir saugią spartaus 
interneto infrastruktūrą ir susijusias 
paslaugas; tikra bendroji interneto turinio ir 



PE494.476v01-00 14/137 AM\909449LT.doc

LT

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;

paslaugų rinka; aktyvi parama turtingam 
Europos kultūriniam paveldui skaitmeninti 
ir prieigos prie interneto bei visuotinio 
naudojimosi juo skatinimas, ypač skatinant 
kompiuterinį raštingumą, išsilavinimą 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;

Or. fr

Pagrindimas

Su skaitmenine erdve susijusių įrankių demokratizavimas yra būtinas etapas, kuriame turi 
būti stiprinama atsakingo skaitmeninio elgesio struktūra ir ugdymas.

Pakeitimas 54
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) tuo metu, kai optinio pluošto ir itin 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio prieiga 
Europoje diegiama nepatenkinamai, kitos 
pasaulio ekonomikos, pvz., Kinija, 
Japonija ir Pietų Korėja yra pasaulinės 
lyderės, nes teikia žymiai didesnio 
pajėgumo ir spartos ryšį, siekiantį 1 Gbps 
ir daugiau. Investicijos į optinių skaidulų 
linijas tiek namų ūkių, tiek pasyviosios 
infrastruktūros tranzitiniuose tinkluose 
yra nepaprastai svarbios, jeigu Europa 
nori tapti inovacijų, naujų žinių ir 
paslaugų erdve;

Or. en
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Pakeitimas 55
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) siekiant užtikrinti Sąjungos 
konkurencingumą ir sudaryti sąlygas 
Europai tapti pasaulyje pirmaujančia 
paslaugų ekonomika, reikėtų pasiekti 
dabartinius skaitmeninės darbotvarkės 
tikslus iki 2015, o ne 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 56
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) 2020 m. tikslai turėtų būti 
persvarstyti, siekiant, kad Europa turėtų 
sparčiausią pasaulyje plačiajuostį ryšį ir 
kad būtų užtikrinta, kad iki 2020 m. visi 
europiečiai turėtų prieigą prie 100 Mbps 
ir 50 % ES namų ūkių – prie 1 Gbps ar 
didesnės spartos ryšio. Projektai, 
atitinkantys pagal šį reglamentą 
nustatytus finansavimo reikalavimus, 
turėtų užtikrinti bent 100 Mbps spartos 
ryšį kaimo vietovėms ir 1 Gbps spartos 
ryšį tankiai gyvenamoms ar miesto 
vietovėms;

Or. en
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Pakeitimas 57
Amelia Andersdotter

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“ 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“ padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus. 
Todėl šioje srityje viešoji parama būtina, 
ypatingą dėmesį skiriant pasyviųjų 
infrastruktūrų diegimui ir, jei tikslinga, 
būsimai regioninei ar vietinei jų viešajai 
eksploatacijai tose vietovėse, kuriose 
paskatų privačiosioms investicijoms 
paprastai yra mažiau ir kuriose reikėtų 
užtikrinti kuo didesnę konkurenciją visose 
kitose komunikacijų grandyse, pradedant 
aktyviosiomis infrastruktūromis ir 
baigiant e-paslaugomis;

Or. en

Pagrindimas

Viešoji parama pasyviųjų telekomunikacinių infrastruktūrų diegimui ir, jei tikslinga, būsimai 
jų viešajai eksploatacijai turėtų būti proporcinga atsižvelgiant į paskatų įvairioms 
privačiosioms investicijoms į šią sritį trūkumą, kad būtų sumažinta galimų monopolistinių 
tendencijų ar tokios padėties, kai pagrindines infrastruktūras kontroliuoja tik keli subjektai, 
rizika.

Pakeitimas 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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“ 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“ padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus.
Todėl viešoji parama yra būtina, tikslingai 
remiant tas vietoves, kuriose trūksta 
komercinių iniciatyvų, kad būtų 
tenkinama dabartinė ar tikėtina paklausa. 
Bet kokia viešoji parama neturėtų nei
iškreipti konkurencijos, nei sustiprinti 
dominuojančių kai kurių rinkos veikėjų 
pozicijų, nei sumažinti paskatų 
privačiosioms investicijoms;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad viešoji parama turėtų būti teikiama tik tokiu atveju, kai dėl susidariusių 
sąlygų nėra privačiojo sektoriaus investicijų. Be to, atsižvelgiant į demografinius pokyčius ir 
didėjančią urbanizaciją, teikiant viešąją paramą investicijoms taip pat reikėtų atsižvelgti į 
būsimą paklausą.

Pakeitimas 59
Teresa Riera Madurell

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“ padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 

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

visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus.
Viešoji parama investicijoms į spartesnius 
tinklus gali būti reikalinga, tačiau ji 
turėtų būti tikslingai skiriama vietovėms, 
kuriose trūksta investavimo paskatų. 
Todėl šioje srityje viešoji parama būtina, 
tačiau ji neturėtų pernelyg iškreipti 
konkurencijos, išstumti privačiųjų 
investicijų ar nuo jų atgrasyti;

Or. en

Pakeitimas 60
Gunnar Hökmark

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“ 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“ padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus.
Viešosios investicijos į didelės spartos ir 
itin didelės spartos plačiajuosčio ryšio 
tinklus turėtų būti ypač tikslingai 
skiriamos retai ir tankiai apgyvendintoms 
vietovėms, kuriose stinga komercinių 
paskatų investuoti. Todėl šioje srityje 
viešoji parama būtina, tačiau ji negali
pernelyg iškreipti konkurencijos ar 
atgrasyti nuo investicijų;

Or. en

Pakeitimas 61
András Gyürk



AM\909449LT.doc 19/137 PE494.476v01-00

LT

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“ 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“ padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus, 
ypač kaimo ir retai apgyvendintose 
vietovėse. Todėl šioje srityje viešoji 
parama būtina, tačiau ji neturėtų pernelyg 
iškreipti konkurencijos;

Or. en

Pakeitimas 62
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) itin didelės spartos plačiajuostis ryšys 
tankiai apgyvendintose ir miesto vietovėse 
yra nepaprastai svarbus, jeigu Europa 
siekia su didesniu ekonominiu augimu 
susijusios naudos, kurią duoda moderni 
interneto ekonomika. Miestai, kurie gali 
pasiūlyti pasaulyje didžiausios spartos 
plačiajuostį ryšį, pritrauks inovacijų, 
investicijų, žinių ir įmonių, o tai bus 
naudinga visai Sąjungai. Kadangi 
privačiosios investicijos ir toliau turėtų 
būti pagrindinis veiksnys, viešosios 
investicijos, ypač į pasyviąją 
infrastruktūrą, kuri atsiperka per labai 
ilgą laiką, galėtų skatinti diegti itin didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio tinklus, kurių 
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sparta būtų 1 Gbps, įskaitant galimybę ją 
padidinti iki 10 Gbps ar daugiau, tais 
atvejais, kai verslui nėra aiškių paskatų 
užtikrinti tokios spartos ryšį;

Or. en

Pakeitimas 63
Pilar del Castillo Vera

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 
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;

(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 
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.

Siekiant baigti kurti skaitmeninę bendrąją 
rinką, reikėtų užtikrinti glaudų 
bendradarbiavimą ir pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę vykdomų 
veiksmų koordinavimą su nacionaliniais 
ir regioniniais plačiajuosčio ryšio srities 
veiksmais, taip pat su energetikos ir 
transporto infrastruktūros diegimu;
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Or. en

Pakeitimas 64
András Gyürk

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 
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;

(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 
programomis labai svarbi, nes iškyla 
panašūs uždaviniai, reikalaujantys 
sprendimų, kuriais būtų skatinamas 
augimas, mažinamas susiskaidymas, 
stiprinama sanglauda, remiama visuotinė 
prieiga prie interneto ir teikiama 
pirmenybė naujoviškoms finansinėms 
priemonėms, sprendžiamos rinkos 
problemos ir šalinamos bendrosios rinkos 
sukūrimo kliūtys;

Or. en

Pakeitimas 65
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kadangi viešosios įstaigos turi 
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įgaliojimus gauti dotacijas, o naujoviškos 
finansinės priemonės labiau skirtos 
privatiems investuotojams, ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas tam, kad lėšos 
būtų proporcingai paskirstytos;

Or. fr

Pakeitimas 66
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmai atitiks susijusias Sąjungos 
politikos kryptis, reguliavimą ir gaires. 
Turimas omenyje telekomunikacijų 
rinkoms taikomų taisyklių ir gairių 
rinkinys, visų pirma 2009 m. priimta 
elektroninių ryšių reguliavimo sistema, 
kuria užtikrinamas nuoseklus, patikimas ir 
lankstus požiūris į elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų reguliavimą sparčiai 
kintančiose rinkose. Šias taisykles 
įgyvendina nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucija. 2010 m. priimta 
Naujos kartos prieigos rekomendacija 
siekiama spartinti bendrosios rinkos plėtrą 
didinant teisinį tikrumą ir skatinant 
investicijas, konkurenciją ir inovacijas 
plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje, ypač 
pereinant prie naujos kartos prieigos (NKP) 
tinklų;

(7) plačiajuosčio ryšio tinklų srities
veiksmai atitiks susijusias Sąjungos 
politikos kryptis, reguliavimą ir gaires. 
Turimas omenyje telekomunikacijų 
rinkoms taikomų taisyklių ir gairių 
rinkinys, visų pirma 2009 m. priimta 
elektroninių ryšių reguliavimo sistema, 
kuria užtikrinamas nuoseklus, patikimas ir 
lankstus požiūris į elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų reguliavimą sparčiai 
kintančiose rinkose. Šias taisykles 
įgyvendina nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucija. Taip pat turimos 
omenyje, jei tikslinga, Valstybės pagalbos 
taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio 
tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gairės, kuriose pateikiamos gairės dėl 
plačiajuosčio ryšio viešojo finansavimo 
naudojimo, griežtų kriterijų, taikomų 
valstybės finansavimui, nustatymo ir 
pranešimo apie projektus, kurie turi būti 
įvertinami pagal tas gaires. 2010 m. 
priimta Naujos kartos prieigos 
rekomendacija siekiama spartinti 
bendrosios rinkos plėtrą didinant teisinį 
tikrumą ir skatinant investicijas, 
konkurenciją ir inovacijas plačiajuosčio 
ryšio paslaugų rinkoje, ypač pereinant prie 
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naujos kartos prieigos (NKP) tinklų;

Or. en

Pakeitimas 67
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Sąjungos lygmeniu turimi finansiniai 
ištekliai nėra dideli; vykdant Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę reikėtų 
dėmesį skirti bendros svarbos projektams, 
kurie gali duoti daugiausia papildomos 
ES naudos. Telekomunikacijų sektoriuje 
finansinė pagalba pirmiausia turėtų būti 
skiriama projektams, kurie sukurs 
plačiajuosčio ryšio paklausą, įskaitant 
Europos skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros kūrimą, nes tai turėtų 
paskatinti investicijas į plačiajuosčio ryšio 
tinklų diegimą;

Or. en

Pakeitimas 68
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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, 

(9) atvirų ir konkurencingų rinkų sistemoje 
gali prireikti Sąjungos intervencijos
siekiant išspręsti rinkos problemas ir tais 
atvejais, kai verslui nėra paskatų 
užtikrinti 100 Mbps spartos ryšio kaimo 
vietovėse ir 1 Gbps ar didesnės spartos 
ryšio miesto vietovėse. Teikdama finansinę 
paramą ir infrastruktūros projektų 
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efektyvesnį valdymą ir geresnį išteklių 
panaudojimą;

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;

Or. en

Pakeitimas 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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 esamas ir tikėtinas būsimas 
rinkos problemas. Teikdama 
infrastruktūros projektų 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;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skirti dėmesį ne tik dabartinei padėčiai tam tikrame sektoriuje, bet ir atsižvelgti į 
numatomus pokyčius ateityje. Jeigu, pavyzdžiui, dėl tolesnės urbanizacijos tam tikrame 
sektoriuje sumažės paklausa, viešoji parama investicijoms gali būti netikslinga. Lygiai taip 
pat gali būti, kad miesto vietovėje, kurioje šiandien teikiamas tinkamas ryšys, ateityje 
padidėjusią paklausą galės patenkinti tik investicijos, padarytos šiandien.

Pakeitimas 70
Pilar del Castillo Vera

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, užtikrindama teisinį 
tikrumą ir teikdama 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;

Or. en

Pakeitimas 71
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) plačiajuosčiam ryšiui skirtos 
viešosios lėšos turėtų būti leidžiamos tik 
infrastruktūrai, kuri atvira konkurencijai. 
Tik tinklai, kurie yra atviri konkurencijai 
per įgaliotą trečiųjų asmenų prieigą, gali 
užtikrinti vartotojams ir įmonėms 
prieinamas konkurencingas paslaugas ir 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 72
Catherine Trautmann

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

(9a) vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms tenka labai svarbus vaidmuo 
propaguoti informacinį dialogą su 
visuomene, spręsti piliečiams kylančius 
klausimus jų lygmeniu ir sudaryti sąlygas 
naudotojams ir IRT inovacijų kūrėjams 
bendradarbiauti įvairiais valdymo ir 
administravimo lygiais;

Or. fr

Pakeitimas 73
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) siekiant baigti kurti Sąjungos 
bendrąją skaitmeninę rinką, nepaprastai 
svarbu užtikrinti, kad vartotojai galėtų 
lengvai prieiti prie jų pasirinkto turinio, 
paslaugų ir prietaikų ir juos platinti 
naudodamiesi vienu interneto 
abonementu. Reikėtų prisiminti EERRI 
2012 m. gegužės mėn. išvadas, kurios 
rodo, kad bent 20 % judriojo interneto 
ryšio naudotojų Europoje patiria kokios 
nors rūšies apribojimų, susijusių su 
galimybėmis gauti IP telefonijos 
paslaugų. Nors konkurencija turėtų 
sudrausminti operatorius, pažanga 
daroma labai lėtai, todėl turėtų būti 
uždrausta viešosiomis lėšomis 
finansuojamuose telekomunikacijų 
tinkluose, kaip nustatyta šiame 
reglamente, blokuoti teisėtas paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) sujungimo priemonės įgyvendinimas 
Europoje negali pakenkti sanglaudos 
politikos tikslams; dėl siūlomų priemonių 
taikymo negali padidėti biurokratinė ar 
administracinė našta; todėl turėtų būti 
daugiau informacijos ir paaiškinimų, kaip 
naudoti naujas finansines priemones ir jų 
svertą, taip pat turėtų būti atliktas jų 
veiksmingumo tyrimas;

Or. fr

Pakeitimas 75
Teresa Riera Madurell

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 ir 
papildyti veiksmus pagal kitas Sąjungos 
programas ir iniciatyvas, pvz., 
struktūrinius ir sanglaudos fondus, 
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vengiant veiksmų dubliavimosi ar 
pernelyg didelės kontrolės ir biurokratinių 
kliūčių bei administracinės naštos 
didėjimo, būtina imtis veiksmų Sąjungos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 kuo didesnę šių 
dviejų telekomunikacijų tinklų 
komponentų sinergiją ir sąveiką, reikėtų
imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Nėra aišku, kodėl ES veiksmai yra būtina kuo didesnės sąveikos išankstinė sąlyga, tačiau 
aišku, kad šiais veiksmais turėtų būti siekiama didinti sąveiką.

Pakeitimas 77
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) be papildomų veiksmų plačiajuosčio 
ryšio tinklų srityje nepaprastai svarbu taip 
pat skatinti paklausos didėjimą, nes tai –
pagrindinė priemonė itin didelės spartos 
plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrai visoje 
Sąjungoje palengvinti ir paspartinti. 
Veiksmai, kuriais remiami tiek pirmieji 
itin didelės spartos paslaugų naudotojai, 
tiek inovatyvių ir skaitmeninių paslaugų 
plėtra Sąjungos lygmeniu, nepaprastai 
svarbūs siekiant skaitmeninės 
darbotvarkės tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Rizika, kad rinka nebus palanki itin didelės spartos infrastruktūros plėtrai, priklauso nuo 
paklausos, kadangi vartotojai neįvertina, kiek bus naudingos būsimos paslaugos, kurias bus 
galima gauti ateityje, ir nuo to, ar prie naujos infrastruktūros prisijungs pakankamai 
vartotojų. Todėl nepaprastai svarbu remti pirmuosius naudotojus, siekiant paspartinti 
paklausos didėjimą, nes tai sukurs savaiminį ratą, ir inovatyvias tarpvalstybines paslaugas.

Pakeitimas 78
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) be papildomų veiksmų plačiajuosčio 
ryšio tinklų srityje nepaprastai svarbu taip 
pat skatinti paklausos didėjimą, nes tai –
pagrindinė priemonė itin didelės spartos 
plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrai visoje 
Sąjungoje palengvinti ir paspartinti. 
Veiksmai, kuriais remiami tiek pirmieji 
itin didelės spartos paslaugų naudotojai, 
tiek inovatyvių ir skaitmeninių paslaugų 
plėtra Sąjungos lygmeniu, nepaprastai 
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svarbūs siekiant skaitmeninės 
darbotvarkės tikslų;

Or. en

Pakeitimas 79
Rachida Dati

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 
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;

(11) itin spartaus plačiajuosčio ryšio 
diegimas turi būti ypač naudingas mažoms 
ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios 
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;

Or. fr

Pagrindimas

MVĮ yra ES augimo pagrindas. Todėl jos turi būti ir skaitmeninio augimo strategijos 
pagrindas. Taigi jos turėtų būti pagrindinis iniciatyvų ir projektų objektas, siekiant užtikrinti, 
kad jos būtų pagrindinės paramos gavėjos.

Pakeitimas 80
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) diegiant plačiajuosčio ryšio tinklų ir
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą 
Sąjungoje bus atveriama daugiau verslo 
galimybių ir taip skatinamas užimtumas. 

(12) skatinimas kurti darbo vietas 
Sąjungoje turi būti vienas iš pagrindinių
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimo tikslų. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
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Dėl plačiajuosčio ryšio tinklų statybos 
iškart atsiras poveikis užimtumui, visų 
pirma statybos inžinerijos sektoriuje;

žinių plėtojimui ir užimtumui 
telekomunikacijų ir statybos inžinerijos 
sektoriuose. Suteikiant investicijų 
galimybes, diegiant plačiajuosčio ryšio ir 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklus 
taip pat reikės plėtoti techninius 
gebėjimus, kurių reikia šioms 
infrastruktūroms naudoti ir prižiūrėti;

Or. fr

Pakeitimas 81
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) diegiant plačiajuosčio ryšio tinklų ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą 
Sąjungoje bus atveriama daugiau verslo 
galimybių ir taip skatinamas užimtumas. 
Dėl plačiajuosčio ryšio tinklų statybos 
iškart atsiras poveikis užimtumui, visų 
pirma statybos inžinerijos sektoriuje;

(12) diegiant plačiajuosčio ryšio tinklų ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą 
Sąjungoje bus atveriama daugiau verslo 
galimybių ir taip skatinamas užimtumas. 
Kad tai būtų pasiekta, turi būti skatinama 
skaitmeninės srities išsilavinimo ir 
stažuočių programų plėtra. Dėl 
plačiajuosčio ryšio tinklų statybos iškart 
atsiras poveikis užimtumui, visų pirma 
statybos inžinerijos sektoriuje;

Or. fr

Pagrindimas

Su skaitmeniniais įrankiais susijęs išsilavinimas taps svarbiausiu gebėjimų, kurių reikia 
darbo rinkoje, komponentu. Be to, vykstant skaitmeninių įrankių demokratizacijai turi būti 
išplėstas skaitmeninis išsilavinimas ir jis turi būti teikiamas visiems piliečiams, kad jie galėtų 
kompetentingai ir saugiai tokius įrankius naudoti.

Pakeitimas 82
Catherine Trautmann

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

(12a) dėl plačiajuosčio ryšio ir didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio tinklų ir 
skaitmeninių paslaugų plėtros padidės 
Europos techninių standartų poreikis. Jei 
ES nori atlikti pagrindinį vaidmenį 
telekomunikacijų sektoriuje, reikia ES 
mokslinių tyrimų ir plėtros programų ir 
intensyvesnio standartizacijos procedūrų 
stebėjimo;

Or. fr

Pakeitimas 83
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) didelės spartos internetas svarbus 
įgyvendinant naujas technologines 
infrastruktūras, kurios būtinos Sąjungos 
moksliniam, technologiniam ir 
pramoniniam pirmavimui, pvz., 
nuotolinių išteklių valdymo (angl. cloud 
computing) ir superkompiuterių srityse 
bei išmaniose kompiuterinėse aplinkose;

Or. en

Pakeitimas 84
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) iki 2015 m. visos Europos mokslinių 
tyrimų ir akademinės įstaigos turėtų būti 
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prijungtos prie itin didelės Gbps spartos 
tinklų, sukuriant Europos mokslinių 
tyrimų erdvės intranetą, kuris sustiprins 
mokslinių tyrimų, dalijimosi e-
infrastruktūromis ir e-mokslo tinklą;

Or. en

Pakeitimas 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) naujų infrastruktūros galimybių ir 
naujų, inovatyvių ir sąveikių paslaugų 
derinys turėtų paskatinti savaiminį ratą, 
nes bus skatinama didėjanti didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio paklausa, į 
kurią, komerciniu požiūriu, būtų 
patartina reaguoti;

Or. fr

Pakeitimas 86
Pilar del Castillo Vera

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 
naudojimo sprendimus daugelyje Europos 
ekonomikos sektorių. Šį teigiamą poveikį 
šiek tiek ribos didėjantis energijos ir 
išteklių paklausa, daugiausiai susijusi su 

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

plačiajuosčio ryšio tinklų statyba ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
naudojimu. Telekomunikacijų ir 
energetikos infrastruktūrų plėtros ir 
priežiūros sinergijai teks pagrindinis 
vaidmuo siekiant Sąjungos energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 
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;

(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 
naudojimo sprendimus daugelyje Europos 
ekonomikos sektorių. Šis teigiamas 
poveikis nusvers didėjančią energijos ir 
išteklių paklausą, daugiausiai susijusią su 
plačiajuosčio ryšio tinklų statyba ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
naudojimu;

Or. en

Pagrindimas

Tyrimai parodė, kad interneto tinklu pagrįstos paslaugos, pvz., nuotolinių išteklių valdymas, 
yra efektyvesnės energijos vartojimo požiūriu palyginti su IT įrenginiais bendrovėse. Be to, 
dėl naujų paslaugų, pvz., pažangių skaitiklių, energijos vartojimo efektyvumas dar labiau 
padidės.

Pakeitimas 88
Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) plačiajuosčio ryšio tinklų ir su 
energetikos tinklais susijusios skaitmeninių 
ryšių infrastruktūros sąveika leidžia 
naudoti sutelktuosius ryšius, kad būtų
galima diegti efektyviai energiją
naudojančius, patikimus ir ekonomiškus 
skaitmeninius tinklus. Toks sutelkimo 
poveikis apims ne tik prisijungimo 
galimybes – energetikos ir 
telekomunikacijų paslaugų teikėjams jis 
užtikrins galimybę teikti visą energetikos
ar telekomunikacijų paslaugų rinkinį;

(14) būtina skubiai skatinti plačiajuosčio 
ryšio tinklų ir su energetikos tinklais 
susijusios skaitmeninių ryšių
infrastruktūros sąveiką, kad būtų sąlygos 
tikrai patikimų, ekonomiškų ir energijos 
vartojimo požiūriu efektyvių skaitmeninių 
tinklų diegimo konvergencijai. Be to, 
konvergencija turi apimti ne tik 
prisijungimo galimybes – turi būti 
sudarytos sąlygos tiek telekomunikacijų 
paslaugų, tiek energijos teikėjams teikti
energetikos ir telekomunikacijų paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) reikia rinkti informaciją ir 
statistinius duomenis apie viešuosius 
darbus, kurie, tikėtina, bus naudojami 
kaip visi darbai ar dalis darbų siekiant 
įdiegti naujos kartos tinklus, sukurti šių 
darbų stebėjimo duomenų bazę ir Europos 
telekomunikacijų tinklų registrą, 
kuriuose, kai įmanoma, būtų teikiama 
panaši informacija apie energetikos ir 
transporto tinklus;

Or. fr

Pakeitimas 90
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kuriant, diegiant ir ilguoju laikotarpiu 
teikiant sąveikias tarpvalstybines 
e. valdžios paslaugas geriau veiks bendroji 
rinka. Palankiai vertinama tai, kad 
vyriausybės teikia viešąsias internetines 
paslaugas, kurios padeda didinti viešojo ir 
privačiojo sektorių našumą ir 
veiksmingumą;

(15) kuriant, diegiant ir ilguoju laikotarpiu 
teikiant sąveikias tarpvalstybines 
e. valdžios paslaugas geriau veiks bendroji 
rinka. Palankiai vertinama tai, kad 
vyriausybės teikia viešąsias internetines 
paslaugas, kurios padeda didinti viešojo ir 
privačiojo sektorių našumą ir 
veiksmingumą. Viešąja parama tolesniam
šių paslaugų plėtojimui bus ne tik 
pagerinama bendroji rinka, bet ir 
skatinamas skaitmeninis raštingumas ir 
NKP tinklų poreikis, taip skatinant ir 
viešąsias, ir privačias investicijas į 
infrastruktūros projektus tam tikrose 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 91
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) galimybės naudotis didelės spartos 
telekomunikacijų infrastruktūromis nėra 
veiksmingos, jei nėra galimybių naudotis 
reikalingu ir kokybišku daugiakalbiu 
skaitmeniniu turiniu ir skaitmeninėmis 
paslaugomis, kurie turėtų būti siūlomi
šiose infrastruktūrose ir sudaryti ES 
piliečiams patrauklią skaitmeninę 
ekosistemą. Todėl labai svarbu skatinti 
valstybių narių vykdomą e-vyriausybės, e-
demokratijos, e-mokymosi ir e-sveikatos 
paslaugų plėtrą, nes tai paskatins 
plačiajuosčio ryšio paklausą, e-gebėjimų 
poreikį ir skaitmeninės ekonomikos 
plėtrą;
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Or. en

Pakeitimas 92
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Sąjungai siekiant savo politikos 
tikslų, nepaprastai svarbu e-gebėjimai ir 
IRT naudojimas švietimo srityje. 
Technologinis raštingumas yra ne tik 
tikslas, bet ir svarbi priemonė siekiant 
mokymosi visą gyvenimą, socialinės 
sanglaudos, socialinio ir ekonominio 
augimo;

Or. en

Pakeitimas 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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) 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. Prieigos prie 
elektroninių švietimo išteklių visoje 
Europoje gerinimas skatinant švietimo 
įstaigų, studentų, dėstytojų 
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bendradarbiavimą ir partnerystę būtų 
ekonomiška priemonė švietimo kokybei 
gerinti ir Europos sanglaudai stiprinti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susietas su priedo pakeitimu, kuriuo pateikiamas pasiūlymas dėl Europos 
švietimo išteklių platformos.

Pakeitimas 94
Ioannis A. Tsoukalas

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) 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. Į 
tai atsižvelgiant reikėtų tvirtai remti 
Europos skaitmeninę biblioteką 
(EUROPEANA) kaip pavyzdinį projektą, 
kuriuo siekiama išsaugoti Europos 
kultūros paveldą ir skatinti inovatyvų 
kultūros skaitmeninių išteklių naudojimą.
Nekliudoma prieiga prie pakartotinai 
naudotinų daugiakalbių išteklių padės 
įveikti kalbos barjerus, kurie kenkia 
internetinių paslaugų vidaus rinkai ir riboja 
galimybes įgyti žinių;

Or. en

Pakeitimas 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin
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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) išsaugant ir didinant Europos viešojo 
sektoriaus įstaigų turtingo ir įvairaus 
kultūrinio turinio ir duomenų prieinamumą 
ir suteikiant galimybę juos pakartotinai 
naudoti visapusiškai atsižvelgiant į teisę į 
privatumą, asmens duomenų apsaugą ir 
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;

Or. fr

Pakeitimas 96
Amelia Andersdotter

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 
elektroniniam saugumui galimybes;

(19) saugos ir saugumo srityje ypatingos 
svarbos informacinė infrastruktūra 
užtikrins geresnes Sąjungos masto 
parengties, keitimosi informacija, 
koordinavimo ir reagavimo į grėsmę 
elektroniniam saugumui galimybes;

Or. en
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Pakeitimas 97
Ioannis A. Tsoukalas

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 
elektroniniam saugumui galimybes;

(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 
elektroniniam saugumui galimybes. Šiuo 
požiūriu, stiprinant Europos bendrosios 
skaitmeninės rinkos saugą, saugumą ir 
pasitikėjimą, nepakeičiamas Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) vaidmuo; ENISA turėtų būti 
sustiprinta, kad galėtų veiksmingai remti 
valstybes nares, kai jos plėtoja darnią 
politiką ir gerus gebėjimus siekiant 
saugios Europos skaitmeninės erdvės;

Or. en

Pakeitimas 98
Rachida Dati

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 

(19) saugos ir saugumo srityje ES masto
interneto saugos išteklių, informacinių 
sistemų ir programinių priemonių bendro 
naudojimo sistema padės užtikrinti, kad 
visi, o ypač vaikai, galėtų saugiau naudotis 
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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 
elektroniniam saugumui galimybes;

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 
elektroniniam saugumui galimybes. Reikia 
skatinti kurti ir plėtoti kibernetinio 
saugumo srities švietimo ir žinių didinimo 
programas;

Or. fr

Pagrindimas

Jei visi turės interneto prieigą, turi būti skiriama dėmesio švietimui, kaip naudoti internetą, 
siekiant užtikrinti, kad internetas būtų naudojamas kompetentingai ir saugiai.

Pakeitimas 99
Jürgen Creutzmann

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 
elektroniniam saugumui galimybes;

(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 informacinės infrastruktūros
projektas užtikrins geresnes Sąjungos 
masto parengties, keitimosi informacija, 
koordinavimo ir reagavimo į grėsmę 
elektroniniam saugumui galimybes;

Or. en
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Pakeitimas 100
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) siekiant užtikrinti optimalaus lygio 
privatumo ir asmens duomenų apsaugą ir 
išvengti bet kokios rūšies neteisėto 
asmeninės informacijos sekimo ir 
naudojimosi ja, reikėtų nustatyti saugumo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 101
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) tikimasi, kad atsiras naujoviškų 
komercinio pobūdžio sprendimų, 
grindžiamų skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra. Jų nagrinėjimas ir bandymas 
gali būti bendrai finansuojamas vykdant 
programos „Horizontas 2020“ mokslinių 
tyrimų ir naujovių projektus, o diegimas –
pagal sanglaudos politiką;

(20) tikimasi, kad atsiras naujoviškų 
komercinio, socialinio ir edukacinio 
pobūdžio sprendimų, grindžiamų 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūra. Jų 
nagrinėjimas ir bandymas gali būti bendrai 
finansuojamas vykdant programos 
„Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir 
naujovių projektus, o diegimas – pagal 
sanglaudos politiką;

Or. en

Pakeitimas 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

(20a) reikėtų nustatyti bendros svarbos 
projektų nustatymo kriterijus; šie 
kriterijai turėtų būti išsamūs ir užtikrinti, 
kad sprendimai būtų technologiniu 
požiūriu neutralūs. Finansiniai ištekliai 
turėtų būti skiriami sprendimams, kurie 
grindžiami atviraisiais tinklais ir pagal 
kuriuos siūloma laisva ir neribota prieiga 
be jokios diskriminacijos; 

Or. pl

Pakeitimas 103
Pilar del Castillo Vera

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) siekiant atsižvelgti į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento 
priedų keitimo. Ypač svarbu, kad Komisija
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas
ekspertų lygiu. Šio įgaliojimų suteikimo
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 suteikimas 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. Tokiais veiksmais, trumpuoju 
laikotarpiu keičiant projektus ir juos 
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išbraukiant iš sąrašo, neturėtų būti 
keliama grėsmė teisiniam tikrumui ar 
tikrumui dėl investicijų šioje rinkoje. 
Komisija, įtraukdama bendros svarbos 
projektus į sąrašą arba juos išbraukdama, 
turėtų iš anksto informuoti Europos 
Parlamentą;

Or. en

Pakeitimas 104
Teresa Riera Madurell

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) siekiant atsižvelgti į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento 
priedų keitimo. Ypač svarbu, kad Komisija
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas
ekspertų lygiu. Šio įgaliojimų suteikimo
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 suteikimas 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, taip užtikrinant teisinį tikrumą 
ir tikrumą dėl investicijų;

Or. en
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Pakeitimas 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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) siekiant atsižvelgti į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento 
priedų keitimo. Ypač svarbu, kad Komisija
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas
ekspertų lygiu. Šio įgaliojimų suteikimo
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 suteikimas 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 ir atsižvelgiant į rinkos subjektų 
tikrumą dėl investicijų;

Or. en

Pakeitimas 106
Catherine Trautmann

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 

(21) siekiant atsižvelgti į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
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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;

įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento 
priedų keitimo. Ypač svarbu, kad Komisija
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas
ekspertų lygiu. Šio įgaliojimų suteikimo
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 suteikimas 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;

Or. fr

Pakeitimas 107
Amelia Andersdotter

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) Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkama informacija būtų
tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsta
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 108
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos transeuropinių 
telekomunikacijų tinklų, remtinų pagal 
Reglamentą XXX (Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės reglamentas), jų kūrimo,
įgyvendinimo, diegimo, sujungimo ir 
sąveikos etapais, nustatymo gairės.

Šiuo reglamentu nustatomos transeuropinių 
telekomunikacijų tinklų, remtinų pagal 
Reglamentą XXX (Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės reglamentas), jų kūrimo, 
įgyvendinimo, diegimo, sujungimo ir 
sąveikos etapais, nustatymo gairės.

Tokia parama teikiama veiksmams, kurių 
reikia rinkos nepakankamumui išvengti, 
ir yra suderinama su atitinkamomis 
Sąjungos politikos kryptimis, reguliavimu 
ir gairėmis, pvz., Bendrijos gairėmis dėl 
valstybės pagalbos taisyklių taikymo 
plačiajuosčio ryšio tinklams.

Or. en

Pagrindimas

Būtina priminti principą, kad viešoji parama turi būti laikoma kaip papildanti privačias 
iniciatyvas, taigi neturėtų išstumti privačių investicijų, ypač turint mintyje itin didelės spartos 
plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrą.

Pakeitimas 109
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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 bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo, nes
skatinami plačiajuosčio ryšio tinklai, 
vietos, regioninių ir nacionalinių 
telekomunikacijų tinklų sujungimas, jų 
sąveika, nediskriminacinė prieiga prie 
tokių tinklų ir skaitmeninė įtrauktis;

Or. ro
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Pakeitimas 110
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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 bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo, nes 
skatinamas nacionalinių telekomunikacijų 
tinklų sujungimas, jų sąveika ir atvira 
nediskriminacinė prieiga prie tokių tinklų;

Or. en

Pakeitimas 111
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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 bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo, nes 
skatinamas nacionalinių, regioninių ir 
vietos telekomunikacijų tinklų sujungimas, 
jų sąveika ir prieiga prie tokių tinklų;

Or. en

Pakeitimas 112
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas visoje 

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

Europoje laikantis technologijų 
neutralumo principo, iš turimų įvairių 
rūšių technologijų pasirenkant tas, kurios 
geriausiai tinka siekiant skaitmeninės 
darbotvarkės tikslų, todėl tampa lengviau 
kurti ir diegti transeuropines skaitmenines 
paslaugas ir plėtoti Europos pramonės 
konkurencingumo potencialą;

Or. en

Pakeitimas 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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) skatinama, laikantis technologijų 
neutralumo principo, transeuropinių 
skaitmeninių paslaugų plėtra ir diegimas, 
nes tai paskatins didelės spartos ir itin
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklų
diegimo visoje Europoje paklausą;

Or. en

Pagrindimas

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Pakeitimas 114
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
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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, todėl tampa lengviau kurti ir 
diegti transeuropines skaitmenines 
paslaugas, visų pirma kaimo ir retai 
apgyvendintose vietovėse, kuriose 
privačios investicijos komerciniu požiūriu 
nėra perspektyvios;

Or. en

Pakeitimas 115
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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, laikantis technologijų 
neutralumo principo, todėl tampa lengviau 
kurti ir diegti transeuropines skaitmenines 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 116
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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, laikantis technologijų 
neutralumo principo, todėl tampa lengviau 
kurti ir diegti transeuropines skaitmenines 
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paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 117
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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 atvirųjų sparčiojo ir itin 
spartaus plačiajuosčio ryšio tinklų 
diegimas visoje Europoje, todėl tampa 
lengviau kurti ir diegti transeuropines 
skaitmenines paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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, taip 
pat sinergijos su kitomis energetikos ar 
transporto infrastruktūromis plėtra, 
siekiant sumažinti bendras jų sąnaudas;

Or. fr

Pakeitimas 119
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 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) užtikrinamas darnus transeuropinių 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
diegimas, jos sąveika ir koordinavimas 
Europos lygmeniu, taip pat jos naudojimas, 
techninė priežiūra ir modernizavimas;

Or. en

Pakeitimas 120
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) užtikrinama, kad ES piliečiai, kai jie 
yra ES, turėtų lygias galimybes naudotis 
transeuropiniais telekomunikacijų 
tinklais tokiomis kainomis, kurios atitinka 
vidutines rinkos kainas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad ES turi siekti sumažinti tiek įvairių regionų išsivystymo lygių skirtumą, 
tiek nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsnio antrojoje pastraipoje.

Pakeitimas 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) padedama kurti kokybiškas darbo 
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vietas tinklų planavimo, statybos, 
naudojimo ir priežiūros ir skaitmeninių 
paslaugų plėtros srityje, nes tai bus 
naudinga ES pramonei.

Or. fr

Pakeitimas 122
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) skatinama įvairių Europos 
infrastruktūrų sąveika.

Or. en

Pakeitimas 123
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis 4 straipsnis

Or. fr

Pagrindimas

3 ir 4 straipsniai turėtų būti sukeisti vietomis, kad prioritetai būtų pateikti prieš apibrėžtis.

Pakeitimas 124
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. telekomunikacijų tinklai – plačiajuosčio 
ryšio tinklai ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 125
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir
belaidės (įskaitant palydovinę) prieigos 
tinklai, pagalbinė infrastruktūra ir 
pagrindiniai tinklai, galintys užtikrinti 
labai didelės spartos ryšį;

2. plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ar
belaidės (įskaitant palydovinę) prieigos 
tinklai ir su jais susijusi infrastruktūra,
galinti užtikrinti labai didelės spartos ryšį;

Or. en

Pakeitimas 126
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir 
belaidės (įskaitant palydovinę) prieigos 
tinklai, pagalbinė infrastruktūra ir 
pagrindiniai tinklai, galintys užtikrinti labai 
didelės spartos ryšį;

2. plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir 
belaidės (įskaitant palydovinę) prieigos 
tinklai, pagalbinė infrastruktūra ir 
pagrindiniai tinklai, galintys užtikrinti 
didelės spartos ir labai didelės spartos ryšį;

Or. ro
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Pakeitimas 127
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir 
belaidės (įskaitant palydovinę) prieigos 
tinklai, pagalbinė infrastruktūra ir 
pagrindiniai tinklai, galintys užtikrinti 
labai didelės spartos ryšį;

2. plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir 
belaidės (įskaitant palydovinę) prieigos 
tinklai, pagalbinė infrastruktūra ir 
pagrindiniai tinklai, galintys užtikrinti 
didelės spartos ryšį;

Or. fr

Pakeitimas 128
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir 
belaidės (įskaitant palydovinę) prieigos 
tinklai, pagalbinė infrastruktūra ir 
pagrindiniai tinklai, galintys užtikrinti labai 
didelės spartos ryšį;

2. didelės spartos plačiajuosčio ryšio 
tinklai – laidinės ir belaidės (įskaitant 
palydovinę) prieigos tinklai, pagalbinė 
infrastruktūra ir pagrindiniai tinklai, 
galintys užtikrinti labai didelės – bent 
100 Mbps vienam vartotojui spartos ryšį;

Or. en

Pakeitimas 129
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. itin didelės spartos plačiajuosčio ryšio 
tinklai – laidinės ir belaidės (įskaitant 
palydovinę) prieigos tinklai, pagalbinė 
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infrastruktūra ir pagrindiniai tinklai, 
galintys užtikrinti labai didelės – bent 
1 Gbps vienam vartotojui spartos ryšį;

Or. en

Pakeitimas 130
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. skaitmeninių paslaugų infrastruktūra –
paslaugų tinklas, kuriuo elektroniniu 
būdu, paprastai internetu, teikiamos 
transeuropinės sąveikiosios viešojo 
intereso paslaugos, suteikiančios naujų 
galimybių piliečiams, verslo įmonėms ir
(arba) valdžios institucijoms;

3. infrastruktūra – visų vertės grandinės 
lygių bet kokios rūšies įranga ar
paslaugos, kurių reikia norint sukurti ir 
teikti transeuropines sąveikiąsias 
visuotinės svarbos paslaugas, turinčias 
teigiamą poveikį įmonėms, piliečiams ir
(arba) valdžios institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 131
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. atviroji prieiga – didmeninė visų 
elektroninių komunikacijų operatorių 
prieiga prie plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros vienodomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis, kuri 
sudaro jiems galimybių visapusiškai 
konkuruoti su operatoriumi, kuriam 
priklauso infrastruktūra arba kuris ją 
valdo, taip didinant naudotojų 
pasirinkimo galimybes ir konkurenciją;

Or. en
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Pakeitimas 132
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. prieiga – galimybių naudotis 
infrastruktūra ir (arba) paslaugomis, 
susijusiomis su plačiajuosčio ryšio 
tinklais, kaip išsamiau apibrėžta 2002 m. 
kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/19/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir susijusių priemonių 
sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos 
direktyva) 2 straipsnio a punkte;

Or. en

Pakeitimas 133
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. skaitmeninės paslaugos – paslaugos, 
teikiamos skaitmeniniu būdu panaudojant 
tam tikrą infrastruktūrą, paprastai 
internetą;

Or. en

Pakeitimas 134
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. aktyvioji infrastruktūra –
infrastruktūra, kuri generuoja arba 
apdoroja signalus, panaudojant pasyviąją 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 135
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. pasyvioji infrastruktūra – stiebai, 
kanalizacija, pluoštas, pastatai ar kiti 
įrengimai, kurie neapdoroja ir 
negeneruoja signalų;

Or. en

Pakeitimas 136
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. informacinė infrastruktūra – aktyvioji 
infrastruktūra, sukurta specialiai 
skaitmeninių paslaugų teikimo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 137
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. atvirieji tinklai – tinklai, suprojektuoti 
taip, kad būtų galima didmeninė visų 
elektroninių komunikacijų operatorių 
prieiga prie plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros vienodomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis, kuri 
sudaro didmeninės prieigos turėtojams 
galimybių teikti bet kokias jų pasirinktas 
paslaugas ir konkuruoti su operatoriumi, 
kuriam priklauso infrastruktūra arba 
kuris ją valdo, taip didinant galutinių 
naudotojų pasirinkimo galimybes ir 
konkurenciją. Didmeninės prieigos kaina 
nustatoma taip, kad būtų suderintos 
investuotojo ekonominės perspektyvos, 
išvengta kainų spaudimo ir užtikrintas 
kuo didesnis naudotojų susidomėjimas;

Or. en

Pakeitimas 138
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plačiajuosčio ryšio paklausos 
skatinimas ir kūrimas, skatinant 
elektroninių nacionalinių viešųjų 
paslaugų sujungimą ir sąveikumą, taip 
pat prieigą prie tokių tinklų;

Or. en

Pagrindimas

Paklausą kuriantys projektai turėtų būti plačiajuosčio ryšio diegimo stimulu. Todėl prioritetą 
reikėtų teikti ES skaitmeninių paslaugų infrastruktūros diegimui, transeuropinėms didelės 
spartos pagrindinio tinklo jungtims viešojo administravimo institucijoms, tarpvalstybinių e-
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vyriausybės paslaugų vykdymui, galimybės naudotis viešojo sektoriaus informacija, įskaitant 
Europos paveldo skaitmeninius išteklius, sudarymui ir pažangiosioms energetikos 
paslaugoms. Paklausa turėtų paskatinti investicijas į plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą.

Pakeitimas 139
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) itin spartaus plačiajuosčio ryšio, kuriuo 
užtikrinama 100 Mbps ir didesnė duomenų 
perdavimo sparta, tinklų diegimas tose 
vietovėse, kuriose yra paklausa ir (arba) 
kuriose tikimasi, kad paklausa bus 
ateityje;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi viešosios ir privačiosios finansinės priemonės nėra didelės, prieš darant investicijas 
reikėtų atlikti preliminarius paklausos ateityje skaičiavimus. Dėl demografinių pokyčių ir 
tolesnės urbanizacijos infrastruktūros investicijos gali tapti nereikalingomis arba užtikrinti 
pigesnius, laikinus sprendimus kai kurioms vietovėms, jei paklausos ateityje skaičiavimai 
nepagrindžia didesnių investicijų. 

Pakeitimas 140
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) itin spartaus plačiajuosčio ryšio, kuriuo 
užtikrinama 100 Mbps ir didesnė duomenų 
perdavimo sparta, tinklų diegimas 
atsižvelgiant į galimą itin spartaus 
interneto paklausą;

Or. en
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Pakeitimas 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plačiajuosčio ryšio, kuriuo užtikrinama 
100 Mbps ir didesnė duomenų perdavimo 
sparta, tinklų diegimas, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. xxxx/2012, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė1, 4 straipsnio 1 dalies c punkto 
i papunktyje nustatytuose 
telekomunikacijų tinklų srities sektoriaus 
tiksluose;

__________________
1 OL L (...)

Or. en

Pakeitimas 142
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) itin spartaus plačiajuosčio ryšio, kuriuo 
užtikrinama 1 Gbps ir didesnė duomenų 
perdavimo sparta, tinklų diegimas;

Or. en

Pakeitimas 143
Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 144
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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) didelės spartos ir itin didelės spartos
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimo ir jų 
naudojimo spartinimas, kad būtų
tenkinama esama ir didėjanti paklausa, 
įskaitant mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 145
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 

b) jei nebus įmanoma pasiekti 100 Mbps 
spartos duomenų perdavimo, plačiajuosčio 
ryšio tinklų, kurie užtikrina kuo didesnę 
duomenų perdavimo spartą, diegimas;
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30 Mbps arba didesnei plačiajuosčio ryšio 
spartai užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 146
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 su centriniais 
Sąjungos regionais, užtikrinant, kad 
duomenų perdavimo sparta tuose 
regionuose būtų pakankama 30 Mbps arba 
didesnei plačiajuosčio ryšio spartai 
užtikrinti, atsižvelgiant į galimą itin 
didelės spartos interneto paklausą ir, 
remiantis technologijų neutralumo 
principu, naudojant tas iš visų turimų 
rūšių technologijų, kurios geriausiai tinka 
siekiant šių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 147
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 

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

Or. ro

Pakeitimas 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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, 
periferinius ir mažiau išsivysčiusius 
Sąjungos regionus su centriniais Sąjungos 
regionais, užtikrinant, kad duomenų 
perdavimo sparta tuose regionuose būtų 
pakankama 30 Mbps arba didesnei 
plačiajuosčio ryšio spartai užtikrinti;

Or. pl

Pakeitimas 149
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 
kaimo ir retai apgyvendintose vietovėse, 
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;

Or. en
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Pakeitimas 150
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 su centriniais 
Sąjungos regionais, užtikrinant, kad 
duomenų perdavimo sparta tuose 
regionuose, kuriuose yra paklausa ir 
(arba) tikimasi, kad paklausa bus ateityje,
būtų pakankama 30 Mbps arba didesnei 
plačiajuosčio ryšio spartai užtikrinti;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi viešosios ir privačiosios finansinės priemonės nėra didelės, prieš darant investicijas 
reikėtų atlikti preliminarius paklausos ateityje skaičiavimus. Dėl demografinių pokyčių ir 
tolesnės urbanizacijos infrastruktūros investicijos gali tapti nereikalingomis arba užtikrinti 
pigesnius, laikinus sprendimus kai kurioms vietovėms, jei paklausos ateityje skaičiavimai 
nepagrindžia didesnių investicijų.

Pakeitimas 151
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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, kalnų, atokius ir 
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;
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Or. en

Pakeitimas 152
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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) didelės spartos 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 100 Mbps arba 
didesnei plačiajuosčio ryšio spartai 
užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 153
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
srities pagrindinių paslaugų platformų 
rėmimas;

c) skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
srities pagrindinių paslaugų platformų 
rėmimas, taip pat edukacinių ir praktikos 
priemonių ir programų rengimas siekiant 
visiems sudaryti galimybes 
kompetentingai ir saugiai naudotis 
internetu;

Or. fr

Pagrindimas

Su skaitmeniniais įrankiais susijęs išsilavinimas taps svarbiausiu gebėjimų, kurių reikia 
darbo rinkoje, komponentu. Be to, vykstant skaitmeninių įrankių demokratizacijai turi būti 
išplėstas skaitmeninis išsilavinimas ir jis turi būti teikiamas visiems piliečiams, kad jie galėtų 
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kompetentingai ir saugiai tokius įrankius naudoti.

Pakeitimas 154
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) veiksmai, kuriais užtikrinama įvairių 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, su įvairių 
rūšių, įskaitant transporto ir energetikos, 
infrastruktūra susijusių bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų ir projektų, remiamų iš 
struktūrinių ir sanglaudos fondų, bei 
atitinkamos mokslinio tyrimo 
infrastruktūros sinergija ir sąveika.

d) veiksmai, kuriais užtikrinama 
koordinuota įvairių telekomunikacijų 
srities bendros svarbos projektų sinergija ir 
sąveika, su įvairių rūšių, įskaitant 
transporto ir energetikos, infrastruktūra 
susijusių bendros svarbos projektų 
sinergija ir sąveika, telekomunikacijų 
srities bendros svarbos projektų ir projektų, 
remiamų iš struktūrinių ir sanglaudos 
fondų, bei atitinkamos mokslinio tyrimo 
infrastruktūros, taip pat telekomunikacijų 
srities bendros svarbos projektų ir esamos 
bei planuojamos infrastruktūros, įskaitant 
transporto ir energetikos sritis, sinergija ir 
sąveika.

Or. en

Pagrindimas

Telekomunikacijų bendros svarbos projektų sąveika su esama ar planuojama infrastruktūra 
ne visada vertinama ir aptariama pagal bendrąsias TEN gaires, įskaitant transporto ir 
energetikos sritis, tačiau tam turėtų būti skiriama pirmenybė siekiant optimizuoti išlaidų 
efektyvumą.

Pakeitimas 155
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) veiksmai, kuriais užtikrinama įvairių 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 

d) veiksmai, kuriais užtikrinama įvairių 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
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projektų sinergija ir sąveika, su įvairių 
rūšių, įskaitant transporto ir energetikos,
infrastruktūra susijusių bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų ir projektų, remiamų iš 
struktūrinių ir sanglaudos fondų, bei 
atitinkamos mokslinio tyrimo 
infrastruktūros sinergija ir sąveika.

projektų sinergija ir sąveika, su įvairių 
rūšių infrastruktūra, pvz., pažangiaisiais 
tinklais, susijusių bendros svarbos projektų 
sinergija ir sąveika, telekomunikacijų 
srities bendros svarbos projektų ir projektų, 
remiamų iš struktūrinių ir sanglaudos 
fondų ir kitų iniciatyvų, vengiant veiksmų 
dubliavimosi ar pernelyg didelės 
kontrolės, bei atitinkamos mokslinio 
tyrimo infrastruktūros sinergija ir sąveika.

Or. en

Pakeitimas 156
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) veiksmai, kuriais užtikrinama įvairių 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, su įvairių 
rūšių, įskaitant transporto ir energetikos, 
infrastruktūra susijusių bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų ir projektų, remiamų iš 
struktūrinių ir sanglaudos fondų, bei 
atitinkamos mokslinio tyrimo 
infrastruktūros sinergija ir sąveika.

d) veiksmai, kuriais užtikrinama įvairių 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, su įvairių 
rūšių, įskaitant transporto ir energetikos, 
infrastruktūra susijusių bendros svarbos 
projektų papildomumas, telekomunikacijų 
srities bendros svarbos projektų ir projektų, 
remiamų iš struktūrinių ir sanglaudos 
fondų ir kitų iniciatyvų, vengiant veiksmų 
dubliavimosi ar pernelyg didelės 
kontrolės, bei atitinkamos mokslinio 
tyrimo infrastruktūros sinergija ir sąveika.

Or. en

Pakeitimas 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) veiksmai, kuriais užtikrinama įvairių 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, su įvairių 
rūšių, įskaitant transporto ir energetikos, 
infrastruktūra susijusių bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų ir projektų, remiamų iš 
struktūrinių ir sanglaudos fondų, bei 
atitinkamos mokslinio tyrimo 
infrastruktūros sinergija ir sąveika.

d) veiksmai, kuriais užtikrinama įvairių 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, su įvairių 
rūšių, įskaitant transporto ir energetikos, 
infrastruktūra susijusių bendros svarbos 
projektų sinergija ir sąveika, 
telekomunikacijų srities bendros svarbos 
projektų ir projektų, remiamų iš 
struktūrinių ir sanglaudos fondų, bei 
atitinkamos mokslinio tyrimo 
infrastruktūros sinergija ir sąveika, 
vengiant nereikalingo administracinės 
naštos dubliavimosi.

Or. en

Pakeitimas 158
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) veiksmai, kurie atitinka geriausią 
pažangiausių technologijų (duomenų 
srauto pajėgumo, perdavimo saugumo, 
tinklo atsparumo) ir išlaidų efektyvumo 
santykį.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad ES nustatytų tokią sistemą, kuri skatintų viešuosius ir privačiuosius 
suinteresuotuosius subjektus siekti kuo geresnių rezultatų taikymo etape, įtraukiant šią bendro 
pobūdžio ir skatinančią lenktyniauti gairę.

Pakeitimas 159
Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) poveikis Europos technologinėms 
žinioms ir pasekmės užimtumui valstybėse 
narėse.

Or. fr

Pakeitimas 160
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) informacinių ir ryšių technologijų 
augimas ES pramonės sektoriuje, 
remiantis naujais įrangos ir paslaugų 
reikalavimais.

Or. fr

Pakeitimas 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) priemonės didesnės spartos ryšio 
paklausai skatinti plėtojant ir teikiant 
inovatyvias, sąveikias skaitmenines 
paslaugas ir gerinant prieinamumą –
didinant palankių sąlygų neturinčių 
grupių skaitmenines žinias, taigi 
užtikrinant, kad visi ES piliečiai galėtų 
pasinaudoti tokiais bendros svarbos 
projektais.
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Or. fr

Pakeitimas 162
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priede nurodytais bendros svarbos 
projektais prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo.

1. Priede nurodytais bendros svarbos 
projektais prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo, juose 
atsižvelgiama į 3 straipsnyje nustatytus 
prioritetus, jie grindžiami diegti 
paruoštomis patvirtintomis 
technologijomis ir turi Europos pridėtinę 
vertę.

Or. en

Pakeitimas 163
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priede nurodytais bendros svarbos 
projektais prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo.

1. Priede nurodytais bendros svarbos 
projektais prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo ir juose 
atsižvelgiama į 4 straipsnyje nustatytus 
prioritetus.

Or. fr

Pakeitimas 164
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priede nurodytais bendros svarbos 
projektais prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo.

1. Priede nurodytais bendros svarbos 
projektais prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo. Jie dera su 
valstybių narių vykdomais projektais.

Or. fr

Pakeitimas 165
Silvia-Adriana Ţicău

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, techninių projektų įgyvendinimą, 
nuolatinį naudojimą, koordinavimą ir 
vertinimą.

Or. ro

Pakeitimas 166
Evžen Tošenovský

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 ir (arba) kiti už bendros 
svarbos projektų įgyvendinimą atsakingi ar 
prie jų įgyvendinimo prisidedantys 
subjektai, įskaitant vietos ir regionines 
valdžios institucijas, pagal atitinkamus šio 
reglamento reikalavimus ir, jei taikytina,
laikydamosi Valstybės pagalbos taisyklių 
taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų 
sparčiam diegimui Bendrijos gairių imasi 
reikiamų teisinių, administracinių, 
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techninių ir finansinių priemonių.
Įgyvendinimas visų pirma yra paremtas 
išsamiu projekto vertinimu. Toks projekto 
vertinimas, inter alia, apima rinkos 
sąlygas, įskaitant informaciją apie esamą 
infrastruktūrą, projekto rengėjui 
taikomus teisinius įpareigojimus, 
komercines ir rinkodaros strategijas.

Or. en

Pakeitimas 167
Teresa Riera Madurell

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 ir (arba) kiti už bendros 
svarbos projektų įgyvendinimą atsakingi ar 
prie jų įgyvendinimo prisidedantys 
subjektai, įskaitant vietos ir regionines 
valdžios institucijas, pagal atitinkamus šio 
reglamento reikalavimus imasi reikiamų 
teisinių, administracinių, techninių ir 
finansinių priemonių. Įgyvendinimas 
grindžiamas išsamiu projektų vertinimu, 
kuris, inter alia, apima rinkos sąlygas, 
įskaitant informaciją apie esamą 
infrastruktūrą, projekto rengėjui 
taikomus teisinius įpareigojimus, 
komercines ir rinkodaros strategijas.

Or. en

Pakeitimas 168
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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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 ir (arba) kiti už bendros 
svarbos projektų įgyvendinimą atsakingi ar 
prie jų įgyvendinimo prisidedantys 
subjektai, įskaitant vietos arba regionines 
valdžios institucijas, pagal atitinkamus šio 
reglamento reikalavimus imasi reikiamų 
teisinių, administracinių, techninių ir 
finansinių priemonių.

Or. ro

Pakeitimas 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Projektai, kurie bus finansuojami, 
turėtų būti atrenkami laikantis kuo 
didesnio atsargumo ir kruopštumo 
principo, kad jie galėtų užtikrinti 
komunikaciją Europos lygmeniu, remti 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės 
ekonomikos ir didinti socialinę sanglaudą.

Or. pl

Pakeitimas 170
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjunga gali palengvinti bendros svarbos 
projektų įgyvendinimą imdamasi 
reguliavimo priemonių, kai tinkama, 
koordinavimo, rėmimo priemonių ir 

4. Sąjunga gali palengvinti bendros svarbos 
projektų įgyvendinimą imdamasi 
reguliavimo priemonių, kai tinkama, 
koordinavimo, rėmimo priemonių ir 
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teikdama finansinę paramą, kad skatintų 
juos diegti bei pradėti naudoti ir pritrauktų 
viešąsias ir privačiąsias investicijas.

teikdama finansinę paramą, kad skatintų 
juos diegti bei pradėti naudoti ir pritrauktų 
viešąsias ir privačiąsias investicijas, ir, jei 
taikytina, laikosi Valstybės pagalbos 
taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio 
tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gairių.

Or. en

Pakeitimas 171
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjunga gali palengvinti bendros 
svarbos projektų įgyvendinimą imdamasi 
reguliavimo priemonių, kai tinkama, 
koordinavimo, rėmimo priemonių ir 
teikdama finansinę paramą, kad skatintų 
juos diegti bei pradėti naudoti ir pritrauktų 
viešąsias ir privačiąsias investicijas.

4. Sąjunga turėtų kiek įmanoma labiau
palengvinti bendros svarbos projektų 
įgyvendinimą imdamasi reguliavimo 
priemonių, kai tinkama, koordinavimo, 
rėmimo priemonių ir teikdama finansinę 
paramą, kad skatintų juos diegti bei pradėti 
naudoti ir pritrauktų viešąsias ir 
privačiąsias investicijas.

Or. fr

Pakeitimas 172
Jean-Pierre Audy

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 

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 
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teikiama pagal galiojančias Sąjungoje 
priimtas taisykles ir procedūras, 
atsižvelgiant į finansavimo prioritetus ir 
turimus išteklius.

teikiama pagal galiojančias Sąjungoje 
priimtas taisykles ir procedūras, 
atsižvelgiant į finansavimo prioritetus ir 
turimus išteklius. Siekdama finansuoti 
bendros svarbos projektus, pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
311 straipsnį Komisija gali pasiūlyti 
kaupti nuosavus išteklius, pvz., nustatyti 
transeuropinių telekomunikacijų tinklų 
naudotojų privalomo mokesčio sistemą.

Or. fr

Pakeitimas 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, 
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. Europos Komisija turėtų 
rengti reguliarias ataskaitas dėl Sąjungos 
finansinių išteklių panaudojimo. 

Or. pl

Pakeitimas 174
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Finansavimas paskirstomas 
atsižvelgiant į konkrečius paramos gavėjų 
poreikius, visų pirma proporcingai 
paskirstant lėšas subsidijoms ir
naujoviškoms finansavimo priemonėms.

Or. fr

Pakeitimas 175
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 8 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamas priede pateiktas bendros 
svarbos projektų apibūdinimas ir pagal 7–9 
dalis į priedą įtraukiami nauji arba iš jo 
pašalinami nebeaktualūs bendros svarbos 
projektai.

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 8 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamas priede pateiktas bendros 
svarbos projektų apibūdinimas ir pagal 7–9 
dalis į priedą įtraukiami nauji arba iš jo 
pašalinami nebeaktualūs bendros svarbos 
projektai. Bet kokiu atveju Europos 
Parlamentui pranešama apie bet kokius 
pasikeitimus bendros svarbos projektų 
sąraše.

Or. en

Pakeitimas 176
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 8 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamas priede pateiktas bendros 
svarbos projektų apibūdinimas ir pagal 7–9 

6. Laikantis SESV 172 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatytų sąlygų, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 8 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
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dalis į priedą įtraukiami nauji arba iš jo 
pašalinami nebeaktualūs bendros svarbos 
projektai.

keičiamas priede pateiktas bendros svarbos 
projektų apibūdinimas ir pagal 7–9 dalis į 
priedą įtraukiami nauji arba iš jo 
pašalinami nebeaktualūs bendros svarbos 
projektai.

Or. en

Pakeitimas 177
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) technologinių ir rinkos naujovių arba a) technologinių ir rinkos naujovių ir 
inovacijų arba 

Or. en

Pakeitimas 178
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) technologinių ir rinkos naujovių arba a) technologinių ar rinkos naujovių arba

Or. fr

Pakeitimas 179
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) vykdomo projekto įgyvendinimo eigos 
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ir rezultatų;

Or. fr

Pakeitimas 180
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų politinių prioritetų arba Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 181
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų politinių prioritetų arba Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 182
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija užtikrina, kad dėl šių 
pakeitimų neatsirastų teisinio netikrumo 
subjektams, dalyvaujantiems įgyvendinant 
atitinkamą projektą.

Or. fr
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Pakeitimas 183
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) juo prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo;

a) juo prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo ir jis atitinka 
3 straipsnyje nustatytus tikslus;

Or. en

Pakeitimas 184
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) juo prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų siekimo;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 185
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Priimdama deleguotąjį aktą, kuriuo iš 
priedo pašalinamas nebeaktualus bendros 
svarbos projektas, Komisija vertina, ar toks 
projektas nebeatitinka 7 dalyje nustatytų 
poreikių arba 8 dalyje nustatytų kriterijų.

9. Priimdama deleguotąjį aktą, kuriuo iš 
priedo pašalinamas nebeaktualus bendros 
svarbos projektas, Komisija vertina, ar toks 
projektas nebeatitinka 7 dalyje nustatytų 
poreikių arba 8 dalyje nustatytų kriterijų, ir 
praneša Europos Parlamentui.
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Or. en

Pakeitimas 186
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamosi pagal Reglamento XXX, 
kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė, 21 straipsnį gauta 
informacija, valstybės narės ir Komisija 
keičiasi informacija apie padarytą šių 
gairių įgyvendinimo pažangą.

1. Remdamosi pagal Reglamento XXX, 
kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė, 21 straipsnį gauta 
informacija, valstybės narės ir Komisija 
keičiasi informacija apie padarytą šių 
gairių įgyvendinimo pažangą. Metinė šios 
informacijos apžvalga siunčiama Europos 
Parlamentui.

Or. fr

Pakeitimas 187
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamosi pagal Reglamento XXX, 
kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė, 21 straipsnį gauta 
informacija, valstybės narės ir Komisija 
keičiasi informacija apie padarytą šių 
gairių įgyvendinimo pažangą.

1. Remdamosi pagal Reglamento XXX, 
kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė, 21 straipsnį gauta 
informacija, valstybės narės, Komisija ir 
Europos Parlamentas keičiasi informacija 
apie padarytą šių gairių įgyvendinimo 
pažangą.

Or. fr

Pakeitimas 188
Evžen Tošenovský
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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. 
Ekspertų grupė gali taip pat svarstyti bet 
kurį kitą transeuropinių telekomunikacijos 
tinklų plėtros klausimą.

Visų pirma ekspertų grupė padeda 
Komisijai:
atlikti parengiamuosius darbus prieš 
parengiant metinę ir daugiametę darbo 
programą ir jos peržiūrą, nurodytas 
atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 
xxxx/2012 [ETIP reglamentas], kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė, 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
parengti priemones, kurių reikia imtis 
siekiant įvertinti darbo programos 
įgyvendinimą, susijusias su finansinio ir 
techninio lygmens parengiamaisiais 
darbais prieš parengiant 5 straipsnio 
6 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.
Kiekvieno ekspertų grupės susitikimo 
metu Komisija informuoja grupę apie 
pažangą, pasiektą įgyvendinant darbo 
programą.

Or. en

Pakeitimas 189
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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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
Komunikacijų komitetas (Cocom), į kurį
įtraukiama po vieną kiekvienos valstybės 
narės atstovą. Komunikacijų komitetas
gali taip pat svarstyti bet kurį kitą 
transeuropinių telekomunikacijos tinklų 
plėtros klausimą.

Or. en

Pakeitimas 190
Catherine Trautmann

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, kaip nustatyta 7a straipsnyje. 
Ekspertų grupė gali taip pat svarstyti bet 
kurį kitą transeuropinių telekomunikacijos 
tinklų plėtros klausimą.

Or. fr

Pakeitimas 191
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atlikdama Reglamento XXX, kuriuo 
sukuriama Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė, laikotarpio vidurio ir ex post
vertinimą, pasikonsultavusi su ekspertų 
grupe, Komisija skelbia šių gairių 
įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ta 
ataskaita pateikiama Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

3. Atlikdama Reglamento XXX, kuriuo 
sukuriama Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė, laikotarpio vidurio ir ex post 
vertinimą, pasikonsultavusi su 
Komunikacijų komitetu, Komisija skelbia 
šių gairių įgyvendinimo pažangos 
ataskaitą. Ta ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 192
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šioje ataskaitoje įvertinama:
a) atrinktų bendros svarbos projektų 
parengimo, jų objektų statybos ir 
atidavimo eksploatuoti pažanga ir, jeigu 
taikoma, įgyvendinimo vėlavimas ir kiti 
iškilę sunkumai;
b) Sąjungos panaudotos ir pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. xxxx/2012, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė, 
nuostatas bendros svarbos projektams 
skirtos lėšos, palyginti su visa 
finansuojamų bendros svarbos projektų 
verte.

Or. en
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Pakeitimas 193
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies įžanginė 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 Sąjungos 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.

Or. en

Pakeitimas 194
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija sukuria plačiajai visuomenei 
lengvai prieinamą infrastruktūros 
skaidrumo platformą. Platformoje 
pateikiama ši informacija:
a) kiekvienam bendros svarbos projektui 
skirta bendro pobūdžio reguliariai 
atnaujinama informacija, įskaitant 
informaciją apie su projektu susijusias 
vietoves;
b) kiekvieno bendros svarbos projekto 
įgyvendinimo planas.

Or. en
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Pakeitimas 195
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Ekspertų grupė

1. Pagal šį reglamentą įsteigiama ekspertų 
grupė, kuri padeda Komisijai ir Europos 
investicijų bankui (EIB) vertinti 
projektus.
2. Ekspertų grupę sudaro Komunikacijų 
komiteto nariai ir nepriklausomi 
ekspertai, kuriuos Komisija pasiūlo 
laikydamasi šio reglamento 8 straipsnyje 
nustatytos tvarkos.
3. Ekspertų grupė vykdo struktūrinį 
bendradarbiavimą su telekomunikacijų 
tinklų ir paslaugų planavimo, plėtros ir 
valdymo subjektais, pvz., be kita ko, su 
vietos ir regioninėmis valdžios 
institucijomis, nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucija 
(EERRI), interneto prieigos teikėjais, 
viešųjų tinklų administratoriais ir 
komponentų gamintojais.
4. Komisija ir EIB ypač atsižvelgia į 
ekspertų grupės pastabas ir viešai 
pagrindžia tokius atvejus, kai šių pastabų 
nepaisoma.

Or. fr

Pakeitimas 196
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
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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 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. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 197
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 5 straipsnio 6 dalį priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas,
ir Taryba praneša Komisijai, kad
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 5 straipsnio 6 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per keturis mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie jį
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas
dviems mėnesiams.

Or. en
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Pakeitimas 198
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros svarbos projektais siekiama 
pašalinti skaitmeninės bendrosios rinkos 
sukūrimo kliūtis, t. y. užtikrinti galimybę 
jungtis prie tinklo ir prieigą (įskaitant 
prieigą iš kitų valstybių) prie skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūros.

Bendros svarbos projektais siekiama 
pašalinti skaitmeninės bendrosios rinkos 
sukūrimo kliūtis, t. y. užtikrinti galimybę 
jungtis prie tinklo ir prieigą (įskaitant 
prieigą iš kitų valstybių) prie skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūros. Jais taip pat 
siekiama užtikrinti lygias piliečių 
galimybes naudotis skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūra prieinama kaina 
bet kurioje ES vietoje.

Or. fr

Pakeitimas 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros svarbos projektais siekiama 
pašalinti skaitmeninės bendrosios rinkos 
sukūrimo kliūtis, t. y. užtikrinti galimybę 
jungtis prie tinklo ir prieigą (įskaitant 
prieigą iš kitų valstybių) prie skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūros.

Bendros svarbos projektais siekiama 
pašalinti skaitmeninės bendrosios rinkos 
sukūrimo kliūtis, t. y. užtikrinti galimybę 
jungtis prie tinklo ir prieigą (įskaitant 
prieigą iš kitų valstybių) prie skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūros, taip skatinant 
paklausą.

Or. en

Pakeitimas 200
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo antra pastraipa
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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, įskaitant vaikų ir 
jaunimo, vyresnio amžiaus asmenų ir 
neįgaliųjų gyvenimą bei kasdienę verslo 
įmonių ir valdžios institucijų, įskaitant 
visų švietimo lygių švietimo įstaigas,
veiklą suteikiant galimybę naudotis 
informacinėmis technologijomis, gerinama 
sąveika ir palengvinamas bendrai sutartų 
standartų derinimas arba vienodinimas.

Or. en

Pakeitimas 201
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 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 

Diegiant ir plėtojant transeuropinius 
telekomunikacijų tinklus (plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą) prisidedama prie 
ekonomikos augimo skatinimo, naujų 
investicijų skatinimo, naujų darbo vietų 
kūrimo, naujų investicijų skatinimo 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 
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sąveika ir palengvinamas bendrai sutartų 
standartų derinimas arba vienodinimas.

naudotis informacinėmis technologijomis, 
gerinama sąveika ir palengvinamas bendrai 
sutartų standartų derinimas arba 
vienodinimas.

Or. en

Pakeitimas 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 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 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, universitetų ir valdžios institucijų 
veiklą suteikiant galimybę naudotis 
informacinėmis technologijomis, gerinama 
sąveika ir palengvinamas bendrai sutartų 
standartų derinimas arba vienodinimas.

Or. en

Pakeitimas 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Naujoviškas valdymas, planų rengimas 
ir paslaugos. Diegiant ir valdant 

a) Naujoviškas valdymas, planų rengimas 
ir paslaugos. Diegiant ir valdant 
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reikalingos techninės pagalbos priemonės 
apima investicijų ir finansavimo 
priemonėms reikalingus projektų ir 
investicijų planavimą bei galimybių tyrimą.
Rengiant visos Europos plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros planą bus parengta 
nuolatinio išsamaus fizinio tikrinimo 
tvarka ir atitinkamų teritorijų dokumentai, 
pirmumo teisių analizė, esamos įrangos 
modernizavimo galimybių vertinimas ir t. t.
Tai turėtų būti atliekama laikantis
Direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE 
direktyva) principų ir vykdant susijusią 
standartizavimo veiklą nustatytų 
reikalavimų. Techninės pagalbos 
priemonėmis taip pat gali būti remiamas 
sėkmingų investicijų ir diegimo modelių 
kopijavimas.

reikalingos techninės pagalbos priemonės 
apima investicijų ir finansavimo 
priemonėms reikalingus projektų ir 
investicijų planavimą bei galimybių tyrimą.
Rengiant visos Europos plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros planą bus parengta 
nuolatinio išsamaus fizinio tikrinimo 
tvarka ir atitinkamų teritorijų dokumentai, 
pirmumo teisių analizė, esamos įrangos 
modernizavimo galimybių vertinimas ir t. t.
Tvarka gali būti grindžiama Direktyvos 
2002/21/EB (elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų bendroji reguliavimo sistema) 
12 straipsnio 4 dalimi ir turėtų būti
laikomasi 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2007/2/EB, sukuriančios Europos 
bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūrą, (INSPIRE direktyva) 
principų ir vykdant susijusią 
standartizavimo veiklą nustatytų 
reikalavimų. Techninės pagalbos 
priemonėmis taip pat gali būti remiamas 
sėkmingų investicijų ir diegimo modelių 
kopijavimas.

Or. fr

Pakeitimas 204
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Naujoviškas valdymas, planų rengimas 
ir paslaugos. Diegiant ir valdant 
reikalingos techninės pagalbos priemonės 
apima investicijų ir finansavimo 
priemonėms reikalingus projektų ir 
investicijų planavimą bei galimybių tyrimą.
Rengiant visos Europos plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros planą bus parengta 
nuolatinio išsamaus fizinio tikrinimo 
tvarka ir atitinkamų teritorijų dokumentai, 

a) Naujoviškas valdymas, planų rengimas 
ir paslaugos. Diegiant ir valdant 
reikalingos techninės pagalbos priemonės 
apima investicijų ir finansavimo 
priemonėms reikalingus projektų ir 
investicijų planavimą bei galimybių tyrimą.
Rengiant visos Europos plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros planą ir nustatant esamų ir 
planuojamų infrastruktūrų, įskaitant 
transporto ir energetikos, žemėlapį, bus 
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pirmumo teisių analizė, esamos įrangos 
modernizavimo galimybių vertinimas ir t. t. 
Tai turėtų būti atliekama laikantis 
Direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE 
direktyva) principų ir vykdant susijusią 
standartizavimo veiklą nustatytų 
reikalavimų. Techninės pagalbos 
priemonėmis taip pat gali būti remiamas 
sėkmingų investicijų ir diegimo modelių 
kopijavimas.

parengta nuolatinio išsamaus fizinio 
tikrinimo tvarka ir atitinkamų teritorijų 
dokumentai, pirmumo teisių analizė, 
esamos įrangos modernizavimo galimybių 
vertinimas ir t. t. Tai turėtų būti atliekama 
laikantis 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2007/2/EB, sukuriančios Europos 
bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūrą, (INSPIRE direktyva) 
principų ir vykdant susijusią 
standartizavimo veiklą nustatytų 
reikalavimų Techninės pagalbos 
priemonėmis taip pat gali būti remiamas 
sėkmingų investicijų ir diegimo modelių 
kopijavimas.

Or. en

Pakeitimas 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio a punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie veiksmai taip pat gali apimti 
patikrinimą atsižvelgiant į klimato sąlygas, 
kad būtų įvertinta su klimatu susijusi rizika 
ir užtikrintas infrastruktūros atsparumas 
nelaimėms, laikantis atitinkamų ES arba 
nacionalinės teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų.

Šie veiksmai taip pat turėtų apimti 
patikrinimą atsižvelgiant į klimato sąlygas, 
kad būtų įvertinta su klimatu susijusi rizika 
ir užtikrintas infrastruktūros atsparumas 
nelaimėms, laikantis atitinkamų ES arba 
nacionalinės teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Rėmimo veiksmai ir kitos techninės b) Rėmimo veiksmai ir kitos techninės 
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pagalbos priemonės. Šie veiksmai 
reikalingi rengiant bendros svarbos 
projektus, skatinant jų įgyvendinimą ar 
siekiant, kad būtų greičiau pradėta naudotis 
jų rezultatais. Skaitmeninių paslaugų 
srityje paramos veiksmais taip pat gali būti 
skatinama kurti ir pradėti naudoti naują 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, kuri 
gali būti reikalinga arba naudinga dėl 
technologijų raidos, pokyčių atitinkamose 
rinkose ar naujų politinių prioritetų.

pagalbos priemonės. Šie veiksmai 
reikalingi rengiant bendros svarbos 
projektus, skatinant jų įgyvendinimą ar 
siekiant, kad būtų greičiau pradėta naudotis 
jų rezultatais. Į juos gali įeiti techninė ir 
finansų inžinerijos pagalba, kuri padėtų 
rengti bendros svarbos projektus siekiant 
gauti finansinę paramą rinkoje arba 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. xxxx/2012, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė. Skaitmeninių paslaugų srityje 
paramos veiksmais taip pat gali būti 
skatinama kurti ir pradėti naudoti naują 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, kuri 
gali būti reikalinga arba naudinga dėl 
technologijų raidos, pokyčių atitinkamose 
rinkose ar naujų politinių prioritetų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Komisija skirtų pakankamai išteklių finansų 
inžinerijos administracinei pagalbai ir paramai valstybėms narėms, siekiant palengvinti šios 
naujos priemonės įgyvendinimą.

Pakeitimas 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio antra pastraipa

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. Siekiant skaitmeninės 
darbotvarkės tikslų, Sąjungos finansinė 
parama turėtų būti skiriama vietovėms, 
kuriose komercinės iniciatyvos be 
Sąjungos paramos nepajėgtų tenkinti 
dabartinės ar tikėtinos paklausos. Pagal 
investavimo tikimybę sritis galima 
suskirstyti taip:
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Or. en

Pakeitimas 208
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio antra pastraipa

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 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, atsižvelgiant į tai, kad parama, 
teikiama planuojamam diegimui, 
galiausiai turi būti nustatyta pagal 
atitinkamą geografinę padėtį, sritis galima 
suskirstyti taip:

Or. fr

Pakeitimas 209
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio antra pastraipa

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 

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, kurias 
reikia padaryti patrauklesnes per uždavinių 
įgyvendinimo laiką arba kuriose esama 
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investavimo tikimybę sritis galima 
suskirstyti taip:

rinkos nepakankamumo. Pagal 
investavimo tikimybę sritis galima 
suskirstyti taip:

Or. en

Pakeitimas 210
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio antra pastraipa

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:

Nuo tada, kai telekomunikacijų rinka 
buvo liberalizuota, į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą daugiausia investuoja
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:

Or. fr

Pakeitimas 211
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio antra pastraipa

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 

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

per uždavinių įgyvendinimo laiką. Pagal 
investavimo tikimybę sritis galima 
suskirstyti taip:

Or. en

Pakeitimas 212
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio ketvirta pastraipa

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. Tokios sritys apima tolimus 
ir retai apgyvendintus regionus, kuriuose 
arba labai didelės investicijų sąnaudos, 
arba labai mažos žmonių pajamos. 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 iš 
sanglaudos fondo ar kaimo plėtros 
programų, kartu taikant ir kitas finansines 
priemones pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę.

Or. en

Pakeitimas 213
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kaimo vietovės ir mažo gyventojų tankio Kaimo vietovės, mažo gyventojų tankio 
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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;

sritys ir regionai, turintys didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų, pavyzdžiui, labai retai 
apgyvendinti toliausiai į šiaurę esantys 
regionai ir tam tikri salų, pasienio ir 
kalnuoti regionai– 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;

Or. fr

Pakeitimas 214
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio ketvirta pastraipa

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 

kaimo vietovės ir mažo gyventojų tankio 
sritys – paprastai jose užtikrinamas mažos
ar vidutinės 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 kaimo, tolimus ir retai 
apgyvendintus regionus, kuriuose arba 
labai didelės investicijų sąnaudos, arba 
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labai mažos žmonių pajamos. Tikėtina, kad 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
parama šiose srityse papildys sanglaudos 
fondų arba kaimo plėtros ir kitą tiesioginę 
viešąją paramą;

labai mažos žmonių pajamos. Tikėtina, kad 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
parama šiose srityse papildys sanglaudos 
fondų arba kaimo plėtros ir kitą tiesioginę 
viešąją paramą;

Or. ro

Pakeitimas 215
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio ketvirta pastraipa

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, ypač salos ir kalnų vietovės –
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;

Or. en

Pakeitimas 216
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai 
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai.
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti 
numatyta finansinė parama ir 
investicijoms tankiai apgyvendintose 
miesto vietovėse, kurios nepritraukia 
pakankamai investicijų nepaisant to, kad
iš tokių investicijų būtų gaunama daug 
naudos visuomenei; tokia parama turėtų 
visiškai atitikti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, 
Valstybės pagalbos taisyklių taikymo 
plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam 
diegimui Bendrijos gaires.

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai 
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai.

Or. fr

Pakeitimas 217
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai 
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai.
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti 
numatyta finansinė parama ir 
investicijoms tankiai apgyvendintose 

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai 
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai.
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miesto vietovėse, kurios nepritraukia 
pakankamai investicijų nepaisant to, kad 
iš tokių investicijų būtų gaunama daug 
naudos visuomenei; tokia parama turėtų 
visiškai atitikti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, 
Valstybės pagalbos taisyklių taikymo 
plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam 
diegimui Bendrijos gaires.

Or. en

Pakeitimas 218
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai 
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai. 
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti 
numatyta finansinė parama ir investicijoms 
tankiai apgyvendintose miesto vietovėse, 
kurios nepritraukia pakankamai investicijų 
nepaisant to, kad iš tokių investicijų būtų 
gaunama daug naudos visuomenei; tokia 
parama turėtų visiškai atitikti Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, Valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio 
ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gaires.

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai 
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai. 
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Keliais atvejais buvo 
viešieji nutiesti miestų šviesolaidiniai 
tinklai, kurie lieka nepakankamai 
išnaudoti ir neprieinami privačiam 
verslui. Todėl galėtų būti numatyta 
finansinė parama ir investicijoms tankiai 
apgyvendintose miesto vietovėse, kurios 
nepritraukia pakankamai investicijų 
nepaisant to, kad iš tokių investicijų būtų 
gaunama daug naudos visuomenei; tokia 
parama turėtų visiškai atitikti Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, Valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio 
ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gaires.
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Or. en

Pakeitimas 219
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai.
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti 
numatyta finansinė parama ir investicijoms 
tankiai apgyvendintose miesto vietovėse, 
kurios nepritraukia pakankamai investicijų 
nepaisant to, kad iš tokių investicijų būtų 
gaunama daug naudos visuomenei; tokia 
parama turėtų visiškai atitikti Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, Valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio 
ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gaires.

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai.
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti 
numatyta finansinė parama ir investicijoms 
tankiai apgyvendintose miesto vietovėse, 
kurios nepritraukia pakankamai investicijų 
nepaisant to, kad iš tokių investicijų būtų 
gaunama daug naudos visuomenei; tokia 
parama turėtų visiškai atitikti Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, neturėtų sukelti rinkos 
iškraipymų ir privačiojo sektoriaus 
investicijų išstūmimo, taip pat, jei 
taikytina, atitikti Valstybės pagalbos 
taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų 
sparčiam diegimui Bendrijos gaires.

Or. en

Pakeitimas 220
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai tankiai apgyvendintos sritys ir miestai
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(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai.
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti
numatyta finansinė parama ir 
investicijoms tankiai apgyvendintose 
miesto vietovėse, kurios nepritraukia 
pakankamai investicijų nepaisant to, kad iš 
tokių investicijų būtų gaunama daug 
naudos visuomenei; tokia parama turėtų 
visiškai atitikti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, Valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio 
ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gaires.

(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai.
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti
numatytas finansinių priemonių 
naudojimas ir investicijoms tankiai 
apgyvendintose miesto vietovėse, kurios 
nepritraukia pakankamai investicijų 
nepaisant to, kad iš tokių investicijų būtų 
gaunama daug naudos visuomenei; tokia 
parama turėtų visiškai atitikti Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, Valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio 
ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gaires.

Or. en

Pakeitimas 221
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai 
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai. 
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti 
numatyta finansinė parama ir investicijoms 
tankiai apgyvendintose miesto vietovėse, 
kurios nepritraukia pakankamai investicijų 
nepaisant to, kad iš tokių investicijų būtų 
gaunama daug naudos visuomenei; tokia 
parama turėtų visiškai atitikti Sutarties dėl 

tankiai apgyvendintos sritys ir miestai 
(išskyrus kai kuriuos regionus, kuriuose 
mažos gyventojų pajamos) – paprastai jose 
teikiamas vidutinės–didelės spartos ryšys ir 
dažnai jį teikia konkuruojantys kabelinės 
televizijos ir telekomunikacijų operatoriai. 
Tačiau dėl tokios palyginti geros padėties 
rinkos paskatos investuoti į itin spartaus 
ryšio tinklus ribotos. Todėl galėtų būti 
numatyta finansinė parama ir investicijoms 
tankiai apgyvendintose miesto vietovėse, 
kurios nepritraukia pakankamai investicijų 
nepaisant to, kad iš tokių investicijų būtų 
gaunama daug naudos visuomenei; tokia 
parama turėtų visiškai atitikti Sutarties dėl 
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Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, Valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio 
ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gaires.

Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 
straipsnius, taip pat, jei taikytina, Valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo atvirų
plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam 
diegimui Bendrijos gaires.

Or. fr

Pakeitimas 222
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
parama plačiajuosčio ryšio tinklams diegti 
turėtų būti teikiama visų pirma pagal 
struktūrinių ir sanglaudos fondų priemones.
Prireikus tokia parama gali būti papildyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
dotacijomis ir (arba) finansinėmis 
priemonėmis, kad būtų pasiekti šio 
reglamento tikslai. Galimybė užtikrinti 
veiksmų pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę ir paramos iš struktūrinių 
ir sanglaudos fondų sinergiją gali būti 
įtvirtinta naudojant tinkamą 
koordinavimo mechanizmą.

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
parama plačiajuosčio ryšio tinklams diegti 
turėtų būti teikiama visų pirma pagal 
struktūrinių ir sanglaudos fondų priemones.
Ji, naudojant tinkamą koordinavimo 
mechanizmą, turėtų būti papildyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
dotacijomis.

Or. en

Pakeitimas 223
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
parama plačiajuosčio ryšio tinklams diegti 
turėtų būti teikiama visų pirma pagal 

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
parama plačiajuosčio ryšio tinklams diegti 
turėtų būti teikiama visų pirma tinkamais 
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struktūrinių ir sanglaudos fondų priemones.
Prireikus tokia parama gali būti papildyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
dotacijomis ir (arba) finansinėmis 
priemonėmis, kad būtų pasiekti šio 
reglamento tikslai. Galimybė užtikrinti 
veiksmų pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę ir paramos iš struktūrinių 
ir sanglaudos fondų sinergiją gali būti 
įtvirtinta naudojant tinkamą koordinavimo 
mechanizmą.

nuosavais ištekliais arba, jei tai 
neįmanoma, pagal struktūrinių ir 
sanglaudos fondų priemones. Prireikus 
tokia parama gali būti papildyta Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
dotacijomis ir (arba) finansinėmis 
priemonėmis, kad būtų pasiekti šio 
reglamento tikslai. Galimybė užtikrinti 
veiksmų pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę ir paramos iš struktūrinių 
ir sanglaudos fondų sinergiją gali būti 
įtvirtinta naudojant tinkamą 
koordinavimo mechanizmą.

Or. fr

Pakeitimas 224
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
parama plačiajuosčio ryšio tinklams diegti 
turėtų būti teikiama visų pirma pagal 
struktūrinių ir sanglaudos fondų priemones. 
Prireikus tokia parama gali būti papildyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
dotacijomis ir (arba) finansinėmis 
priemonėmis, kad būtų pasiekti šio 
reglamento tikslai. Galimybė užtikrinti 
veiksmų pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę ir paramos iš struktūrinių 
ir sanglaudos fondų sinergiją gali būti 
įtvirtinta naudojant tinkamą koordinavimo 
mechanizmą.

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
parama plačiajuosčio ryšio tinklams diegti 
turėtų būti teikiama visų pirma pagal 
struktūrinių ir sanglaudos fondų priemones. 
Prireikus tokia parama gali būti papildyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
dotacijomis ir (arba) finansinėmis 
priemonėmis, kad būtų pasiekti šio 
reglamento tikslai. Galimybė užtikrinti 
veiksmų pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę ir paramos iš struktūrinių 
ir sanglaudos fondų sinergiją gali būti 
įtvirtinta naudojant tinkamą koordinavimo 
mechanizmą ir išvengiant bet kokio 
priežiūros dubliavimosi.

Or. en

Pakeitimas 225
Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis regionų suskirstymas pagal 
pirmiau nurodytas kategorijas pavaizduotas 
toliau pateiktame žemėlapyje.

Orientacinis regionų suskirstymas pagal 
pirmiau nurodytas kategorijas pavaizduotas 
toliau pateiktame žemėlapyje. Reikėtų 
pažymėti, kad regionuose gali būti labai 
skirtingo gyventojų tankio vietovių.

Or. fr

Pakeitimas 226
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmai, kuriais prisidedama prie 
plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto, – tai proporcingas 
veiksmų rinkinys, apimantis ir su 
30 Mbps, ir su 100 Mbps Europos 
skaitmeninės darbotvarkės uždavinių 
įgyvendinimu susijusius veiksmus, visų 
pirma vykdomus priemiesčiuose ir kaimo 
vietovėse, taip pat visos Europos Sąjungos 
srityse.

Veiksmai, kuriais prisidedama prie 
plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto, visų pirma vykdomi
priemiesčiuose ir kaimo vietovėse, taip pat 
visos Europos Sąjungos srityse.

Or. en

Pakeitimas 227
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmai, kuriais prisidedama prie Veiksmai, kuriais prisidedama prie 
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plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto, – tai proporcingas 
veiksmų rinkinys, apimantis ir su 30 Mbps, 
ir su 100 Mbps Europos skaitmeninės 
darbotvarkės uždavinių įgyvendinimu 
susijusius veiksmus, visų pirma vykdomus 
priemiesčiuose ir kaimo vietovėse, taip pat 
visos Europos Sąjungos srityse.

plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto, – tai proporcingas 
veiksmų rinkinys, apimantis ir su
100 Mbps, ir su 1 Gbps spartos tikslų
įgyvendinimu susijusius veiksmus, visų 
pirma vykdomus priemiesčiuose, kaimo 
vietovėse ir miestuose, taip pat visos 
Europos Sąjungos srityse.

Or. en

Pakeitimas 228
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 skirsnio devintos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Veiksmais, kuriais prisidedama prie 
plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto:

Or. en

Pakeitimas 229
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę
visuose namų ūkiuose pasiekti 100 Mbps 
ir didesnę spartą, o jei tokios spartos 
negalima pasiekti, kaip įmanoma didesnę 
spartą;

Or. en
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Pakeitimas 230
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą, arba 
dar platesnio užmojo nacionalinius ar 
regioninius tikslus; arba

Or. en

Pakeitimas 231
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 100 Mbps spartą; arba

Or. en

Pakeitimas 232
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
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pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps ir didesnę
spartą; arba

Or. en

Pakeitimas 233
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų bent
galimybę pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

Or. en

Pakeitimas 234
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

a) remiamos investicijos į atvirus
plačiajuosčio ryšio tinklus, kurie užtikrintų 
galimybę pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

Or. fr

Pakeitimas 235
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; arba

a) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
pasiekti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį užtikrinti 
visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą; taip 
pat

Or. fr

Pakeitimas 236
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės 
2020 m. uždavinį, kad bent 50 % namų 
ūkių naudotųsi didesne kaip 100 Mbps 
sparta;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 237
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės 
2020 m. uždavinį, kad bent 50 % namų 
ūkių naudotųsi didesne kaip 100 Mbps 

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės 
2020 m. uždavinį arba dar platesnio 
užmojo nacionalinius ar regioninius 
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sparta; tikslus, ir kad bent 50 % namų ūkių 
naudotųsi didesne kaip 100 Mbps sparta;

Or. en

Pakeitimas 238
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės
2020 m. uždavinį, kad bent 50 % namų 
ūkių naudotųsi didesne kaip 100 Mbps
sparta;

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti 2020 m. uždavinį, kad bent 
50 % namų ūkių naudotųsi didesne kaip
1 Gbps sparta;

Or. en

Pakeitimas 239
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės 
2020 m. uždavinį, kad bent 50 % namų 
ūkių naudotųsi didesne kaip 100 Mbps 
sparta;

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės 
2020 m. uždavinį, kad bent 75 % namų 
ūkių naudotųsi didesne kaip 100 Mbps 
sparta;

Or. fr

Pagrindimas

Nustačius plataus užmojo ir vienodų galimybių tikslus piliečiams bus suteikiama pasitikėjimo 
Europos kontinentu.
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Pakeitimas 240
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės 
2020 m. uždavinį, kad bent 50 % namų 
ūkių naudotųsi didesne kaip 100 Mbps 
sparta;

b) remiamos investicijos į atvirus ir itin 
sparčius plačiajuosčio ryšio tinklus, kurie 
užtikrintų galimybę įgyvendinti 
skaitmeninės darbotvarkės 2020 m. 
uždavinį, kad bent 50 % namų ūkių 
naudotųsi didesne kaip 100 Mbps sparta;

Or. fr

Pakeitimas 241
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų galimybę 
įgyvendinti skaitmeninės darbotvarkės 
2020 m. uždavinį, kad bent 50 % namų 
ūkių naudotųsi didesne kaip 100 Mbps 
sparta;

b) remiamos investicijos į plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kurie užtikrintų bent
galimybę įgyvendinti skaitmeninės 
darbotvarkės 2020 m. uždavinį, kad bent 
50 % namų ūkių naudotųsi 100 Mbps 
sparta;

Or. en

Pakeitimas 242
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinama, kad būtų laikomasi taikomų 
teisės aktų, visų pirma konkurencijos teisės 
aktų;

c) užtikrinama, kad būtų laikomasi taikomų 
teisės aktų, visų pirma konkurencijos teisės 
aktų; Šiame reglamente nustatytas viešasis 
finansavimas turėtų būti skiriamas tik 
tinklams, kurie yra atviri konkurencijai 
(per įgaliotą trečiųjų asmenų prieigą).

Or. en

Pakeitimas 243
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinama, kad būtų laikomasi taikomų 
teisės aktų, visų pirma konkurencijos teisės 
aktų;

c) užtikrinama, kad būtų laikomasi taikomų 
teisės aktų, visų pirma konkurencijos teisės 
aktų ir prievolės užtikrinti prieigą, kai 
nustatyta 3a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 244
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio devintos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) remiamas atviras interneto pobūdis, 
užtikrinant, kad būtų draudžiamas teisėtų 
paslaugų, teikiamų telekomunikacijos 
tinklais, finansuojamais pagal šį 
reglamentą, blokavimas, leidžiant pagrįstą 
duomenų srauto valdymą tinklo perkrovos 
atvejais piko valandomis atvejais, 
laikantis minimalių paslaugų kokybės 
reikalavimų, nurodytų 2002 m. kovo 7 d. 
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Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų 
paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, 
susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis (Universaliųjų paslaugų 
Direktyva) 22 straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 245
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio dešimtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ir visų pirma vykdomos viena arba 
daugiau šių užduočių:

ir visų pirma vykdomos toliau nurodytais 
veiksmais, nustatytais šia prioritetų 
eiliškumo tvarka:

Or. en

Pakeitimas 246
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) diegti pasyviąją fizinę infrastruktūrą 
arba sudėtinę pasyviąją ir aktyviąją fizinę 
infrastruktūrą ir pagalbinius 
infrastruktūros elementus, kartu su tokiai 
infrastruktūrai naudoti reikalingomis 
paslaugomis;

a) diegti pasyviąją fizinę infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 247
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio dešimtos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) diegti sudėtinę pasyviąją ir aktyviąją 
fizinę infrastruktūrą ir pagalbinius 
infrastruktūros elementus, kartu su tokiai 
infrastruktūrai naudoti reikalingomis 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio dešimtos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) padėti rengti bendro intereso projektus 
siekiant gauti finansinę paramą pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. xxxx/2012, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė, arba finansų rinkose;

Or. en

Pakeitimas 249
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio vienuolikta 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 

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

bus remiamas tais atvejais, kai būtina 
užtikrinti izoliuotų bendruomenių prieigą 
prie plačiajuosčio 30 Mbps ir didesnės 
spartos ryšio. Tokia parama turėtų būti 
papildomos kitos tuo tikslu skiriamos ES 
arba nacionalinės lėšos.

Or. ro

Pakeitimas 250
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio vienuolikta 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 
bendruomenių prieigą prie plačiajuosčio 
30 Mbps ir didesnės spartos ryšio. Tokia 
parama turėtų būti papildomos kitos tuo 
tikslu skiriamos ES arba nacionalinės 
lėšos.

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

Or. en

Pakeitimas 251
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plačiajuosčio ryšio srities bendros svarbos 
projektui skiriamos ES paramos gavėjai 
gali būti (sąrašas nebaigtinis):

Plačiajuosčio ryšio srities bendros svarbos 
projektui skiriamos ES paramos gavėjai 
gali būt bet koks valstybės sektoriaus 
subjektas ar bet koks privatus subjektas, 
kuris yra įsikūręs ir moka mokesčius 
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Sąjungoje. Šie gavėjai, be kita ko, gali
būti:

Or. en

Pakeitimas 252
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) telekomunikacijų operatoriai (rinkoje 
įsitvirtinę operatoriai, investuojantys 
tiesiogiai arba per patronuojamąją įmonę 
ar naują rinkos dalyvį) pradedantys 
investuoti į sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus;

a) telekomunikacijų operatoriai;

Or. en

Pakeitimas 253
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) telekomunikacijų operatoriai (rinkoje 
įsitvirtinę operatoriai, investuojantys 
tiesiogiai arba per patronuojamąją įmonę ar 
naują rinkos dalyvį) pradedantys investuoti 
į sparčiojo ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio tinklus;

a) telekomunikacijų operatoriai (rinkoje 
įsitvirtinę operatoriai, investuojantys 
tiesiogiai arba per patronuojamąją įmonę ar 
naują rinkos dalyvį) pradedantys investuoti 
į sparčiojo ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir užtikrinantys prieinamumo 
kitiems operatoriams sąlygas, laikantis 
Direktyvos 2002/21/EB;

Or. fr
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Pakeitimas 254
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) telekomunikacijų operatoriai (rinkoje 
įsitvirtinę operatoriai, investuojantys 
tiesiogiai arba per patronuojamąją įmonę ar 
naują rinkos dalyvį) pradedantys investuoti 
į sparčiojo ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio tinklus;

a) telekomunikacijų operatoriai ir 
šviesolaidinių tinklų operatoriai (rinkoje 
įsitvirtinę operatoriai, investuojantys 
tiesiogiai arba per patronuojamąją įmonę ar 
naują rinkos dalyvį) pradedantys investuoti 
į sparčiojo ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio tinklus;

Or. en

Pakeitimas 255
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) komunalinių paslaugų įmonės (pvz., 
vandentiekio, nuotekų, energetikos, 
transporto), kurios pačios ar kaip 
operatorių partnerės rengiasi investuoti į 
pasyviuosius plačiajuosčio ryšio tinklus;

b) komunalinių paslaugų įmonės (pvz., 
vandentiekio, nuotekų, energetikos, 
transporto);

Or. en

Pakeitimas 256
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) komunalinių paslaugų įmonės (pvz., 
vandentiekio, nuotekų, energetikos, 

b) komunalinių paslaugų įmonės (pvz.,
miestų ir savivaldybių tinklai,
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transporto), kurios pačios ar kaip 
operatorių partnerės rengiasi investuoti į 
pasyviuosius plačiajuosčio ryšio tinklus;

vandentiekio, nuotekų, energetikos, 
transporto), kurios pačios ar kaip 
operatorių partnerės rengiasi investuoti į 
pasyviuosius plačiajuosčio ryšio tinklus;

Or. en

Pakeitimas 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) regioninius sprendimus priimančios 
institucijos, įskaitant savivaldybes, kurios 
gali nustatyti mokesčių lengvatas 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai. Tokia 
tvarka, sukurdami specialios paskirties 
įmonę, gali būti suinteresuoti įrangos 
teikėjai;

c) regioninės ir vietos sprendimus 
priimančios institucijos, įskaitant 
savivaldybes, kurios gali nustatyti 
mokesčių lengvatas plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrai. Tokia tvarka, sukurdami 
specialios paskirties įmonę, gali būti 
suinteresuoti įrangos teikėjai;

Or. en

Pakeitimas 258
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) regioninius sprendimus priimančios 
institucijos, įskaitant savivaldybes, kurios 
gali nustatyti mokesčių lengvatas 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai. Tokia 
tvarka, sukurdami specialios paskirties 
įmonę, gali būti suinteresuoti įrangos 
teikėjai;

c) vietos ir regioninės sprendimus 
priimančios institucijos, įskaitant 
savivaldybes, kurios gali nustatyti 
mokesčių lengvatas plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrai. Tokia tvarka, sukurdami 
specialios paskirties įmonę, gali būti 
suinteresuoti įrangos teikėjai; 

Or. ro
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Pakeitimas 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) keli partnerystės susitarimu susieti 
operatoriai, veikiantys laidinio ir belaidžio 
ryšio rinkose ir siekiantys plėtoti naujos 
kartos infrastruktūrą.

d) keli partnerystės susitarimu susieti 
operatoriai, veikiantys laidinio ir belaidžio 
ryšio rinkose ir siekiantys plėtoti naujos 
kartos infrastruktūrą, taip pat keli 
partnerystės susitarimu susieti kaimo 
vietovėse, salose, sunkiai prieinamuose ir 
periferiniuose regionuose įsikūrę 
operatoriai ir bendrovės.

Or. en

Pakeitimas 260
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) keli partnerystės susitarimu susieti 
operatoriai, veikiantys laidinio ir belaidžio 
ryšio rinkose ir siekiantys plėtoti naujos 
kartos infrastruktūrą.

d) keli partnerystės susitarimu susieti 
operatoriai (privatūs ir viešieji), veikiantys 
laidinio ir belaidžio ryšio rinkose ir 
siekiantys plėtoti naujos kartos 
infrastruktūrą.

Or. en

Pakeitimas 261
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio tryliktos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) keli partnerystės susitarimu susieti d) keli partnerystės susitarimu susieti 
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operatoriai, veikiantys laidinio ir belaidžio 
ryšio rinkose ir siekiantys plėtoti naujos 
kartos infrastruktūrą.

operatoriai, veikiantys laidinio ir belaidžio 
ryšio rinkose, siekiantys plėtoti naujos 
kartos infrastruktūrą ir eksploatuojantys 
esamą infrastruktūrą.

Or. en

Pakeitimas 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio keturiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudarant priemonių rinkinį tinkamai 
atsižvelgiama į valstybės narės investicijų 
poreikius, t. y. namų ūkių, kuriems turėtų 
būti užtikrintas ryšys naudojantis Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės parama, 
skaičių.

Sudarant priemonių rinkinį tinkamai 
atsižvelgiama į tikėtiną plačiajuosčio ryšio 
prieigos paklausą ir naudą vietos 
ekonomikai, kuriai Europos 
infrastruktūros tinklų priemone sudaromos 
geresnės sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 263
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio penkiolikta 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, 
muziejuose ir kultūros paveldo 
objektuose, ligoninėse, viešojo transporto 
priemonėse ir mazguose, vietos valdžios 
įstaigų biuruose ir bibliotekose, taip pat 
remiamos plačios galimybės naudotis 
nemokamais belaidžiais tinklais.

Or. en
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Pakeitimas 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio penkiolikta 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.

Ypatingas dėmesys skiriamas didelės 
spartos ryšio užtikrinimui viešose prieigos 
prie interneto vietose, būtent viešosiose 
įstaigose, kaip antai mokyklose, ligoninėse, 
vietos valdžios įstaigų biuruose ir 
bibliotekose.

Or. en

Pakeitimas 265
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kuriant skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą prisidedama prie 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
įgyvendinimo, nes šalinamos paslaugų 
diegimo kliūtys. Tai bus pasiekta sukuriant 
ir (arba) patobulinant sąveikias 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
platformas kartu su svarbiausia pagrindinių 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūra. Ji 
grindžiama dviem lygmenimis:

Kuriant skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą prisidedama prie 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
įgyvendinimo, nes šalinamos paslaugų 
diegimo kliūtys. Tai bus pasiekta sukuriant 
ir (arba) patobulinant sąveikias ir 
tarptautiniu mastu suderinamas
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
platformas kartu su svarbiausia pagrindinių 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūra. Ji 
grindžiama dviem lygmenimis:

Or. en

Pakeitimas 266
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transeuropinė pagrindinio tinklo paslaugų 
infrastruktūra užtikrins itin didelę spartą ir 
viešojo administravimo, kultūros, švietimo 
ir sveikatos, taip pat kitų sričių ES viešųjų 
įstaigų ryšį. Užtikrinant kontroliuojamą 
paslaugų kokybę ir prieigos saugumą, 
naudojantis šia pagrindinio tinklo 
infrastruktūra bus teikiamos europinės 
vertės viešosios paslaugos. Todėl ji 
užtikrins, kad viešosios paslaugos bus 
teikiamos ištisinėje skaitmeninėje 
aplinkoje, o tai bus naudinga piliečiams, 
verslo įmonėms ir valdymo institucijoms. 
Ji suteiks galimybę sutelkti ryšio paklausą, 
kad būtų pasiekta kritinė masė ir 
sumažintos išlaidos.

Transeuropinė pagrindinio tinklo paslaugų 
infrastruktūra užtikrins itin didelę spartą ir 
viešojo administravimo, kultūros, švietimo, 
mokslinių tyrimų ir sveikatos, taip pat kitų 
sričių ES viešųjų įstaigų ryšį. Užtikrinant 
kontroliuojamą paslaugų kokybę ir prieigos 
saugumą, naudojantis šia pagrindinio tinklo 
infrastruktūra bus teikiamos europinės 
vertės viešosios paslaugos. Todėl ji 
užtikrins, kad viešosios paslaugos bus 
teikiamos ištisinėje skaitmeninėje 
aplinkoje, o tai bus naudinga piliečiams, 
verslo įmonėms ir valdymo institucijoms. 
Ji suteiks galimybę sutelkti ryšio paklausą, 
kad būtų pasiekta kritinė masė ir 
sumažintos išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 267
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūra bus grindžiama esamu 
interneto pagrindiniu tinklu ir prireikus bus 
diegiami nauji tinklai. Bus daromos 
tiesioginės jungtys arba jungtys per regiono 
arba valstybės mastu valdomą 
infrastruktūrą. Visų pirma ji užtikrins ryšį, 
reikalingą kitoms transeuropinėms 
paslaugoms, inter alia, šiame priede 
nurodytoms paslaugoms. Ši infrastruktūra 
bus visiškai integruota į internetą kaip 
pagrindinis transeuropinių viešųjų paslaugų 
pajėgumas ir skatins, kad būtų priimami 
nauji standartai (pvz., interneto protokolai, 
kaip antai IPv6). Jei reikia dėl saugumo, 

Infrastruktūra bus grindžiama esamu 
interneto pagrindiniu tinklu ir prireikus bus 
diegiami nauji tinklai. Bus daromos 
tiesioginės jungtys arba jungtys per vietos,
regiono arba valstybės mastu valdomą 
infrastruktūrą. Visų pirma ji užtikrins ryšį, 
reikalingą kitoms transeuropinėms 
paslaugoms, inter alia, šiame priede 
nurodytoms paslaugoms. Ši infrastruktūra 
bus visiškai integruota į internetą kaip 
pagrindinis transeuropinių viešųjų paslaugų 
pajėgumas ir skatins, kad būtų priimami 
nauji standartai (pvz., interneto protokolai, 
kaip antai IPv6). Jei reikia dėl saugumo, 
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galima apsvarstyti specialios viešosios 
administracijos įstaigų pagrindinės 
jungiamosios infrastruktūros tikslingumą.

galima apsvarstyti specialios viešosios 
administracijos įstaigų pagrindinės 
jungiamosios infrastruktūros tikslingumą.

Or. ro

Pakeitimas 268
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąveikioji nuotolinio išteklių valdymo 
paslauga užtikrins pagrindinio tinklo 
infrastruktūros funkcijas, kuriomis 
naudojantis bus galima teikti nuotolinius 
išteklius transeuropinėms viešosioms 
paslaugoms. Tokios paslaugos apima tinkle 
teikiamas transeuropines paslaugas, kaip 
antai videokonferencijos, virtualiosios 
laikmenos ir programų, kurioms reikia 
daug duomenų apdorojimo išteklių, 
palaikymas, įskaitant paslaugas, susijusias 
su kitais bendros svarbos projektais.

Sąveikioji nuotolinio išteklių valdymo 
paslauga užtikrins pagrindinio tinklo 
infrastruktūros funkcijas, kuriomis 
naudojantis bus galima teikti nuotolinius 
išteklius transeuropinėms viešosioms 
paslaugoms. Tokios paslaugos apima tinkle 
teikiamas transeuropines paslaugas, kaip 
antai videokonferencijos, virtualiosios 
laikmenos, virtualizuotų programų ir 
programų, kurioms reikia daug duomenų 
apdorojimo išteklių, palaikymas, įskaitant 
paslaugas, susijusias su kitais bendros 
svarbos projektais.

Or. en

Pakeitimas 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prieigos prie švietimo išteklių 
platforma
Šios platformos tikslas – pasinaudoti IRT 
teikiama nauda švietimo srityje, suteikiant 
visą Europą apimančią prieigą prie 
švietimo medžiagos. Ekonomiškai efektyvi 



PE494.476v01-00 124/137 AM\909449LT.doc

LT

prieiga ir tarpusavio peržiūra pagerinta 
švietimo medžiaga sustiprintų Europos 
sanglaudą, mokiniams ir akademiniam 
pasauliui sukuriant galimybes užmegzti 
kontaktus, bendradarbiauti ir diskutuoti. 
Ji būtų švietimo institucijų 
bendradarbiavimo pagrindas ir 
palengvintų kitų ES programų, kaip, pvz., 
„Erasmus visiems“ pagrindinių paslaugų 
platforma, įgyvendinimą. Pagrindinė jos 
teikiama paslauga būtų elektroninė 
daugiakalbė platforma, kuria 
naudodamiesi švietimo institucijos ir 
atskiri asmenys galėtų dalytis švietimo 
medžiaga, taikydami atvirojo naudojimo 
licenciją. Platformoje būtų talpinami 
vadovėliai, straipsniai ir vaizdo įrašai, taip 
pat būtų leidžiama naudotojams įkelti 
turinį, bendradarbiauti ir diskutuoti. Ja 
būtų palengvinamas nuotolinis 
mokymasis ir švietimo subjektų 
bendradarbiavimas, taip pat naudojant 
e. mokymosi prietaikas. Ji taip pat būtų 
viešųjų bibliotekų išteklių paieškos ir 
prieigos prie jų platforma. Platformai 
sukurti reikia programavimo, veikiančios 
paskirstytos skaičiavimo sistemos ir jos 
administravimo, duomenų saugojimo 
įrenginių ir programinės įrangos. 
Bendrosioms paslaugoms teikti reikia: a) 
turinio saugyklos švietimo institucijų ir 
naudotojų generuojamam turiniui, b) 
priemonių, kuriomis būtų sudarytos 
sąlygos interaktyvumui, bendram tekstų 
tvarkymui ir registruotų naudotojų 
komunikacijai (įskaitant vaizdo 
konferencijas); c) bibliotekų paieškos 
priemonių tarpusavio sąveikumo.

Or. en

Pagrindimas

2012 m. liepos mėn. UNESCO Pasaulio atvirų švietimo išteklių deklaracijoje paprašyta, kad 
vyriausybės sukurtu politiką, kuria būtų remiama prieiga prie švietimo išteklių. Ta proga 
Harvardo universitetas ir Masačiusetso technologijų institutas pradėjo projektą „edX“ –
atviro kodo technologijų platformą, kuria teikiami internetiniai kursai, o Kinija jau sukūrė 
savo platformą (www.core.org.cn). Investuojat į internetinį švietimą būtų padedama Europos 



AM\909449LT.doc 125/137 PE494.476v01-00

LT

Sąjungai pagerinti jos pasaulinį konkurencingumą ir patrauklumą mokslo srityje.

Pakeitimas 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio aštunta 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. Ši platforma piliečiams ir 
verslo įmonėms suteiks galimybę prireikus 
pasinaudoti internetinėmis paslaugomis, 
pvz., mokantis, dirbant, keliaujant, 
kreipiantis dėl sveikatos priežiūros ar 
vykdant verslą užsienyje. Toks asmeninių 
duomenų perkeliamumas privalo būti 
papildytas veiksminga tokių duomenų 
apsauga Ši platforma 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.

Or. fr
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Pakeitimas 271
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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 fiziniams asmenims
ir 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.

Or. ro

Pakeitimas 272
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio devintos pastraipos b a papunktis (naujas)



AM\909449LT.doc 127/137 PE494.476v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Sąveikiosios tarpvalstybinio 
elektroninio sąskaitų faktūrų išrašymo 
paslaugos. Šios paslaugos padės sukurti 
bendrą rinką ir teiks didelės naudos, kaip, 
pvz., trumpesnis mokėjimo laikotarpis, 
mažiau klaidų, geresnis PVM surinkimas, 
mažesnės spausdinimo ir siuntimo paštu 
išlaidos, konkrečiam verslui pritaikytas 
apdorojimas; remiantis bendrais teisiniais 
reikalavimais, verslo procesais ir 
techniniais standartais, e. sąskaitų 
faktūrų išrašymo sprendimų sąveika 
prekybos partneriams suteikiama 
galimybė praktikoje apsikeisti 
e. sąskaitomis faktūromis nepaisant 
daugelio technologinių ir organizacinių 
kliūčių; remiantis tuo, kad sąskaitos 
faktūros ir mokėjimai yra glaudžiai susiję, 
svarbu užtikrinti, kad į e. sąskaitų faktūrų 
išrašymas būtų įtrauktas į platesnį 
integruotos elektroninių mokėjimų rinkos 
aspektą.

Or. ro

Pakeitimas 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio devintos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Viešojo transporto infrastruktūrų, 
leidžiančių naudotis saugiomis ir 
sąveikiomis mobiliosiomis patarnavimo 
paslaugomis, diegimas. Įdiegus viešojo 
transporto infrastruktūras, leidžiančias 
naudotis saugiomis ir sąveikiomis 
mobiliosiomis patarnavimo paslaugomis, 
piliečiai, įmonės ir organizacijos visoje 
Sąjungoje galės gauti įvairių inovacinių 
mobilumo paslaugų.



PE494.476v01-00 128/137 AM\909449LT.doc

LT

Ši infrastruktūra, įskaitant žymėjimo 
sistemas, telekomunikacijų, mažmeninės 
prekybos, transporto ir viešojo sektorių 
subjektams atvers galimybių plėtoti visą 
Europą apimančias paslaugas, pvz., 
bilietų pardavimo arba mokėjimo 
sistemos, palengvinančios ES piliečių ir 
įmonių mobilumą. Jos pagerins įvairios 
infrastruktūros sąveiką, ypač viešojo 
transporto ir telekomunikacijų srityje.

Or. en

Pakeitimas 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio devintos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Internetinė ginčų sprendimo 
platforma. Ši paslauga suteiks platformą 
ne teisme spręsti sutartinius vartotojų ir 
prekiautojų ginčus. Ji leis jiems savo 
kalba pateikti ginčą internetu ir juos 
nukreips į nacionalinę alternatyvaus 
ginčų sprendimo įstaigą, kuri bus 
kompetentinga ginčą tvarkyti ir išspręsti 
skaidriu, efektyviu ir nešališku būdu.

Or. en

Pakeitimas 275
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio vienuolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinių paslaugų platforma bus 
grindžiama dabartiniu „Europeana“ 
portalu. Platformoje (ją įgyvendinant reikės 

Pagrindinių paslaugų platforma bus 
grindžiama dabartiniu „Europeana“ 
portalu. Platformoje (ją įgyvendinant reikės 
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sukurti, naudoti ir administruoti 
paskirstytojo skaičiavimo priemones, 
duomenų laikmenas ir programinę įrangą) 
bus numatyta viena bendra prieiga prie 
Europos kultūros paveldo turinio objektų
(pavienių darbų) lygmeniu, sąsajos 
specifikacijų rinkinys sąveikai su 
infrastruktūra (duomenų paieška, duomenų 
atsisiuntimas) užtikrinti, metaduomenų 
adaptavimo ir naujo turinio įtraukimo 
priemonės, taip pat pateikiama informacija 
apie turinio, prieinamo naudojantis 
infrastruktūra, pakartotinio naudojimo 
sąlygas.

sukurti, naudoti ir administruoti 
paskirstytojo skaičiavimo priemones, 
duomenų laikmenas ir programinę įrangą) 
bus numatyta viena bendra prieiga prie 
Europos kultūros paveldo turinio objektų
(pavienių darbų) lygmeniu, sąsajos 
specifikacijų rinkinys sąveikai su 
infrastruktūra (duomenų paieška, duomenų 
atsisiuntimas ir jungimas) užtikrinti,
prieigos prie metaduomenų ir turinio 
įvairiu atviru skaitmeniniu formatu, jų 
keitimo ir adaptavimo ir naujo turinio 
įtraukimo priemonės, taip pat pateikiama 
informacija apie turinio, prieinamo 
naudojantis infrastruktūra, pakartotinio 
naudojimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 276
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio tryliktos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninimo ir skaitmeninio kultūrinio 
paveldo išsaugojimo kompetencijos 
centrai;

e) skaitmeninimo ir skaitmeninio kultūrinio 
paveldo išsaugojimo, pvz., jungtimis su 
transeuropiniu vietos, regioninių ir 
nacionalinių bibliotekų tinklu ir 
naudojant jo sistemą, kompetencijos 
centrai;

Or. ro

Pakeitimas 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio keturiolikta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši skaitmeninių paslaugų infrastruktūra 
suteiks galimybę pakartotinai naudoti 
atskleistiną ES viešojo sektoriaus saugomą 
informaciją.

Ši skaitmeninių paslaugų infrastruktūra 
suteiks galimybę pakartotinai naudoti 
atskleistiną ES viešojo sektoriaus saugomą 
informaciją, laikantis taisyklių dėl 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos.

Or. fr

Pakeitimas 278
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirstytojo duomenų apdorojimo, 
duomenų laikmenų ir programinės įrangos 
priemonėmis bus teikiama: vienas bendras 
prieigos prie daugiakalbių (visomis ES 
oficialiosiomis kalbomis) duomenų 
rinkinių, kuriuos saugo Europos, 
nacionalinės, regionų ir vietos viešosios 
įstaigos, taškas; užklausų apie duomenų 
rinkinius teikimo ir duomenų rinkinių 
vaizdavimo priemonės; užtikrinimas, 
įskaitant duomenų kilmės audito seką, kad 
esami duomenų rinkiniai gali būti
skelbiami ir perskirstomi; programų sąsajų 
rinkinys kliento programinės įrangos 
sąveikai su infrastruktūra (duomenų 
paieška, statistinių duomenų rinkimas, 
duomenų atsisiuntimas), kad trečiosios 
šalys galėtų kurti taikomąsias programas.
Jos taip pat užtikrins galimybę rinkti ir 
skelbti naudojimosi portalu, duomenų ir 
taikomųjų programų prieinamumo ir jų 
naudojimo būdų statistinius duomenis.

Paskirstytojo duomenų apdorojimo, 
duomenų laikmenų ir programinės įrangos 
priemonėmis bus teikiama: vienas bendras 
prieigos prie daugiakalbių (visomis ES 
oficialiosiomis kalbomis) duomenų 
rinkinių, kuriuos saugo Europos, 
nacionalinės, regionų ir vietos viešosios 
įstaigos, taškas; užklausų apie duomenų 
rinkinius teikimo ir duomenų rinkinių 
vaizdavimo priemonės; užtikrinimas, 
įskaitant duomenų kilmės audito seką, kad 
esami duomenų rinkiniai gali būti tinkamai 
paversti anoniminiais, licencijuojami ir 
nustatoma jų skelbimo ir perskirstymo 
kaina; programų sąsajų rinkinys kliento 
programinės įrangos sąveikai su 
infrastruktūra (duomenų paieška, statistinių 
duomenų rinkimas, duomenų 
atsisiuntimas), kad trečiosios šalys galėtų 
kurti taikomąsias programas. Jos taip pat 
užtikrins galimybę rinkti ir skelbti 
naudojimosi portalu, duomenų ir taikomųjų 
programų prieinamumo ir jų naudojimo 
būdų statistinius duomenis.

Or. en
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Pakeitimas 279
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio šešioliktos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų rinkinių sąveika, įskaitant 
teisinius ir licencijavimo klausimus, kad 
duomenų rinkinius būtų galima geriau 
pakartotinai naudoti;

b) duomenų rinkinių sąveika ir 
standartizavimas, įskaitant teisinius ir 
licencijavimo klausimus, kad duomenų 
rinkinius būtų galima geriau pakartotinai 
naudoti;

Or. en

Pakeitimas 280
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio aštuoniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platforma suteiks galimybę gauti, tvarkyti 
ir teikti didelius gyvųjų kalbų duomenų 
rinkinius ir daugkartinio naudojimo kalbos 
apdorojimo priemones. Ji apims visas ES 
kalbas ir atitiks taikomus standartus bei 
sutartus paslaugų ir teisinius reikalavimus. 
Platforma teikėjams suteiks galimybę 
lanksčiai papildyti, taisyti ir tikslinti kalbos 
duomenis ir priemones, taip pat užtikrins, 
kad įvairiakalbes paslaugas teikiančios ar 
kuriančios organizacijos galėtų lengvai, 
sąžiningai ir saugiai įvairiais tikslais 
naudotis tokiais ištekliais. Platforma taip 
pat palaikys sąveiką ir bendradarbiavimą 
su panašiomis iniciatyvomis ir duomenų 
centrais – esamais ir būsimais, Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų.

Platforma suteiks galimybę gauti, tvarkyti 
ir teikti didelius gyvųjų kalbų duomenų 
rinkinius rašytiniu ir žodiniu pavidalu ir 
daugkartinio naudojimo kalbos apdorojimo 
priemones. Ji apims visas ES kalbas ir 
atitiks taikomus standartus bei sutartus 
paslaugų ir teisinius reikalavimus. 
Platforma teikėjams suteiks galimybę 
lanksčiai papildyti, taisyti ir tikslinti kalbos 
duomenis ir priemones, taip pat užtikrins, 
kad įvairiakalbes paslaugas teikiančios ar 
kuriančios organizacijos galėtų lengvai, 
sąžiningai ir saugiai įvairiais tikslais 
naudotis tokiais ištekliais. Platforma taip 
pat palaikys sąveiką ir bendradarbiavimą 
su panašiomis iniciatyvomis ir duomenų 
centrais – esamais ir būsimais, Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų.

Or. en
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Pakeitimas 281
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos lygmeniu bus palaikomos 
integruotos ir sąveikios paslaugos, 
grindžiamos bendrais informuotumu, 
ištekliais, priemonėmis bei praktika ir 
skirtos užtikrinti galimybę vaikams, jų 
tėvams, globėjams ir mokytojams kuo 
geriau naudotis internetu.

Europos lygmeniu bus palaikomos 
integruotos ir sąveikios paslaugos, 
grindžiamos bendrais informuotumu, 
ištekliais, priemonėmis bei praktika ir 
skirtos užtikrinti galimybę vaikams, jų 
tėvams, globėjams ir mokytojams kuo 
geriau naudotis internetu. Su ENISA turi 
būti konsultuojamasi dėl bet kokios 
veiklos, kuri yra susijusi su jos veiklos 
sritimi.

Or. en

Pakeitimas 282
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos lygmeniu bus palaikomos 
integruotos ir sąveikios paslaugos, 
grindžiamos bendrais informuotumu, 
ištekliais, priemonėmis bei praktika ir 
skirtos užtikrinti galimybę vaikams, jų 
tėvams, globėjams ir mokytojams kuo 
geriau naudotis internetu.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 283
Amelia Andersdotter



AM\909449LT.doc 133/137 PE494.476v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinių paslaugų platforma Išbraukta.
Pagrindinių paslaugų platforma 
Saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones, veiklos 
vykdymo priemones, kad būtų galima 
imtis priemonių dėl pranešimų apie 
seksualinio išnaudojimo turinį, taip pat 
užtikrins sąsają su politinėmis 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolas), ir 
galimybę prireikus imtis priemonių, kad 
šis turinys būtų pašalintas iš atitinkamų 
interneto svetainių. Šios priemonės bus 
palaikomos naudojant bendras duomenų 
bazes.

Or. en

Pakeitimas 284
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios paslaugos Išbraukta.
a) Pagalbos vaikams, tėvams ir globėjams 
linijos dėl geriausių priemonių vaikams 
naudotis internetu išvengiant grėsmių dėl 
žalingo ir neteisėto turinio ir elgesio, taip 
pat pagalbinė veiklos vykdymo 
infrastruktūra;
b) pagalbos linijos, skirtos pranešti apie 
vaikų seksualinio išnaudojimo turinį 
internete;
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c) priemonės, skirtos užtikrinti prieigą 
prie tinkamų pagal amžių turinio ir 
paslaugų;
d) programinė įranga, suteikianti 
galimybę lengvai ir greitai pranešti apie 
neteisėtą turinį ir imtis priemonių, kad jis 
būtų pašalintas, taip pat pranešti apie 
vaikų viliojimą ir priekabiavimą internete;
e) programinės įrangos sistemos, 
suteikiančios galimybę geriau atpažinti 
vaikų seksualinio išnaudojimo turinį (apie 
kurį nepranešta) internete, taip pat 
technologijos, naudingos atliekant 
policijos tyrimus, visų pirma siekiant 
atpažinti nukentėjusius vaikus, 
kaltininkus ir nustatyti prekybą tokiu 
turiniu.

Or. en

Pakeitimas 285
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Pagalbos vaikams, tėvams ir globėjams 
linijos dėl geriausių priemonių vaikams 
naudotis internetu išvengiant grėsmių dėl 
žalingo ir neteisėto turinio ir elgesio, taip 
pat pagalbinė veiklos vykdymo 
infrastruktūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 286
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt antros pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagalbos linijos, skirtos pranešti apie 
vaikų seksualinio išnaudojimo turinį 
internete;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 287
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priemonės, skirtos užtikrinti prieigą 
prie tinkamų pagal amžių turinio ir 
paslaugų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 288
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) programinė įranga, suteikianti 
galimybę lengvai ir greitai pranešti apie 
neteisėtą turinį ir imtis priemonių, kad jis 
būtų pašalintas, taip pat pranešti apie 
vaikų viliojimą ir priekabiavimą internete;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 289
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) programinės įrangos sistemos, 
suteikiančios galimybę geriau atpažinti 
vaikų seksualinio išnaudojimo turinį (apie 
kurį nepranešta) internete, taip pat 
technologijos, naudingos atliekant 
policijos tyrimus, visų pirma siekiant 
atpažinti nukentėjusius vaikus, 
kaltininkus ir nustatyti prekybą tokiu 
turiniu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 290
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt ketvirta 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) ir 
ENISA tinklas, sudarytas remiantis 
būtinuoju bazinio pajėgumo rinkiniu.
Tinklas, bendradarbiaujant su ENISA,
sudarys ES piliečiams ir MVĮ skirtos 
Europos informacijos mainų ir įspėjimo 
sistemos pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 291
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio dvidešimt septinta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ryšių infrastruktūra (ją paprastai diegia 
komunalinės įmonės, sudariusios 
partnerystės susitarimus su 
telekomunikacijų operatoriais), taip pat IT 
techninė įranga, kurią reikia įmontuoti į 
energetikos infrastruktūros komponentus 
(pvz., pastotes). Jos taip pat apima 
pagrindines paslaugas, kuriomis 
suteikiamos įrenginių stebėsenos, energijos 
valdymo kontrolės, automatizavimo ir 
duomenų tvarkymo galimybės, taip pat 
galimybė įvairiems subjektams (paslaugų 
teikėjams, tinklo operatoriams ir kitoms 
komunalinių paslaugų įmonėms, 
vartotojams ir t. t.) palaikyti ryšį.

Ryšių infrastruktūra (ją paprastai diegia 
komunalinės įmonės, sudariusios 
partnerystės susitarimus su 
telekomunikacijų operatoriais), taip pat IT 
techninė įranga, kurią reikia įmontuoti į 
energetikos infrastruktūros komponentus 
(pvz., pastotes). Plačiajuosčių tinklų 
įgyvendinimas turi vykti tuo pačiu metu 
kaip pažangiųjų energetikos paslaugų 
įgyvendinimas, kad išlaidos ir sistemų 
keitimas būtų susieti su sąnaudomis ir 
efektyvūs. Jos taip pat apima pagrindines 
paslaugas, kuriomis suteikiamos įrenginių 
stebėsenos, energijos valdymo kontrolės, 
automatizavimo ir duomenų tvarkymo 
galimybės, taip pat galimybė įvairiems 
subjektams (paslaugų teikėjams, tinklo 
operatoriams ir kitoms komunalinių 
paslaugų įmonėms, vartotojams ir t. t.) 
palaikyti ryšį.

Or. en


