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Pakeitimas 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų 
gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1336/97/EB

dėl transeuropinių skaitmeninių tinklų 
gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1336/97/EB

Or. en

Pakeitimas 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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) skaitmeniniai 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 plačiai paplitusia, 
sparčia, saugia prieiga prie interneto ir 
viešojo intereso skaitmeninių paslaugų 
labai svarbi socialiniam ir ekonomikos 
augimui, konkurencingumui, socialinei 
įtraukčiai ir bendrajai rinkai;

Or. en
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Pakeitimas 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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) skaitmeniniai 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;

Or. en

Pakeitimas 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) dėl plačiajuosčio ryšio ir didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio tinklų ir 
skaitmeninių paslaugų plėtros padidės 
Europos techninių standartų poreikis. Jei 
Sąjunga nori atlikti pagrindinį vaidmenį 
telekomunikacijų sektoriuje, reikia ES 
mokslinių tyrimų ir plėtros programų ir 
intensyvesnio standartizacijos procedūrų 
stebėjimo;

Or. en

Pakeitimas 5
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vykdant kelias valstybes nares 
apimančius ir pagal Konkurencingumo ir 
naujovių programą bendrai finansuojamus 
didelio masto bandomuosius projektus, 
kaip antai, PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX arba SPOCS, vidaus rinkoje 
įtvirtintos bendromis sudedamosiomis 
dalimis grindžiamos pagrindinės 
tarpvalstybinės skaitmeninės paslaugos. 
Šios paslaugos jau pasiekė arba artimiausiu 
laiku pasieks joms diegti reikiamą brandos 
lygį. Vykdomi bendros svarbos projektai 
jau aiškiai parodė Europos lygmens 
veiksmų, pavyzdžiui, vykdomų kultūros 
paveldo srityje („Europeana“) ir vaikų 
apsaugos srityje (angl. Safer Internet) ir 
socialinės apsaugos srityje (EESSI), 
pridėtinę vertę; pasiūlyta ir kitų projektų, 
kaip antai, ODR projektas vartotojų 
apsaugos srityje;

(5) vykdant kelias valstybes nares 
apimančius ir pagal Konkurencingumo ir 
naujovių programą bendrai finansuojamus 
didelio masto bandomuosius projektus, 
kaip antai, PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX arba SPOCS, vidaus rinkoje 
įtvirtintos bendromis sudedamosiomis 
dalimis grindžiamos pagrindinės 
tarpvalstybinės skaitmeninės paslaugos. 
Šios paslaugos jau pasiekė arba artimiausiu 
laiku pasieks joms diegti reikiamą brandos 
lygį. Vykdomi bendros svarbos projektai 
jau aiškiai parodė Europos lygmens 
veiksmų, pavyzdžiui, vykdomų kultūros 
paveldo srityje („Europeana“) ir vaikų 
apsaugos srityje (angl. „Safer Internet“ 
(Saugesnis internetas), įskaitant 
programą „Better Internet for Kids“ 
(Geresnis internetas vaikams) ir socialinės 
apsaugos srityje (EESSI), pridėtinę vertę; 
pasiūlyta ir kitų projektų, kaip antai, ODR 
projektas vartotojų apsaugos srityje;

Or. en

Pakeitimas 6
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atsižvelgiant į pripažintą svarbų 
Saugesnio interneto programos (būsima 
Geresnio interneto vaikams programa) 
vaidmenį vaikų apsaugos ir galimybių 
vaikams suteikimo srityje, nuo 2014 m. 
užtikrinamas jos veikimas (su 
informuotumo mazgais, pagalbos 
linijomis ir karštosiomis linijomis);
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Or. en

Pakeitimas 7
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) turi būti išlaikytas saugesnio 
interneto programos, įskaitant Saugesnio 
interneto centrus (SIC) (su informuotumo 
mazgais, pagalbos linijomis ir 
karštosiomis linijomis) valstybėse narėse 
ir geresnio interneto vaikams programos 
finansavimas;

Or. en

Pakeitimas 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
atveju sudedamosios dalys yra svarbesnės 
nei kita skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra, nes jos yra išankstinė
pastarosios plėtotės sąlyga. Skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūra turėtų, inter alia, 
padėti sukurti europinę pridėtinę vertę ir 
atitikti pagrįstus poreikius. Ji turėtų būti 
pakankamai brandi techniniu ir veiklos 
atžvilgiais, kad ją būtų galima diegti, o 
tokią brandą įrodo sėkmingai vykdomi 
bandomieji projektai. Ji turėtų būti
grindžiama konkrečiu tvarumo planu, kad 
būtų užtikrintas ilgalaikis pagrindinių 
paslaugų platformų veikimas po to, kai 

(7) skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
atveju sudedamosios dalys ir skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūra, su elementais, 
kuriuos gali panaudoti kiti paslaugų 
teikėjai, yra svarbesnės nei kita
skaitmeninių paslaugų infrastruktūra, nes 
jos yra pagrindas pastarosioms kurti. 
Skaitmeninių paslaugų infrastruktūra 
turėtų, inter alia, padėti sukurti europinę 
pridėtinę vertę ir atitikti pagrįstus 
poreikius. Ji turėtų būti pakankamai brandi 
techniniu ir veiklos atžvilgiais, kad ją būtų 
galima diegti, o tokią brandą įrodo 
sėkmingai vykdomi bandomieji projektai. 
Ji turėtų būti grindžiama konkrečiu 
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EITP nebebus taikoma. Todėl pagal šį 
reglamentą teikiama finansinė parama, jei 
įmanoma, ilgainiui turėtų būti palaipsniui 
nutraukta, ir finansavimas turėtų būti 
teikiamas iš kitų nei EITP šaltinių;

tvarumo planu, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis pagrindinių paslaugų platformų 
veikimas po to, kai EITP nebebus taikoma. 
Todėl pagal šį reglamentą teikiama 
finansinė parama, jei įmanoma, ilgainiui 
turėtų būti palaipsniui nutraukta, ir 
finansavimas turėtų būti teikiamas iš kitų 
nei EITP šaltinių;

Or. en

Pagrindimas

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Pakeitimas 9
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant remti daugialypę skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūrą ir ilgainiui 
palaipsniui kurti Europos sveikumo 
ekosistemą, finansavimas pirmiausia 
turėtų būti teikiamas skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūrai, kurios reikia 
pagal ES teisę nustatytiems teisiniams 
įpareigojimams vykdyti ir (arba) kuria 
naudojantis kuriamos sudedamosios dalys 
arba kurios sudedamosiomis dalimis 
naudojamasi. Šiuo atveju teisiniai 
įpareigojimai reiškia konkrečias 
nuostatas, pagal kurias reikalaujama 

Išbraukta.
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kurti arba naudoti skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą arba reikalaujama teikti 
rezultatus, kuriuos galima gauti tik 
naudojant Europos skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
nustatyta, kad iki 2020 m. visi europiečiai 
turėtų galimybę naudotis internetu didesne 
nei 30 Mbps ryšio sparta, o ne mažiau kaip 
50 % Europos namų ūkių turėtų naudotis 
internetu didesne kaip 100 Mbps ryšio 
sparta;

(11) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
nustatyta, kad iki 2020 m. visi europiečiai 
turėtų galimybę naudotis internetu didesne 
nei 30 Mbps ryšio sparta, o ne mažiau kaip 
50 % Europos namų ūkių turėtų naudotis 
internetu didesne kaip 100 Mbps ryšio 
sparta. Tačiau atsižvelgiant į sparčią 
technologijų raidą, dėl kurios interneto 
ryšio sparta dar labiau išaugo, šiandien 
jau visiems Sąjungos namų ūkiams reikia 
siekti didesnės kaip 100 Mbps ryšio 
spartos, ir ne mažiau kaip 50 proc. namų 
ūkių turėtų naudotis 1 Gbps ryšio sparta;

Or. en

Pakeitimas 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) beveik 500 mln. didelės spartos 
sparčiojo plačiajuosčio ryšio prieigą 
turinčių žmonių Europos rinka paskatintų 
vidaus rinkos plėtrą, sukurtų pasaulyje 
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unikalią didelę vartotojų masę, visiems 
regionams atvertų naujų galimybių, 
kiekvienam vartotojui sudarytų papildomą 
vertę, o Sąjungai suteiktų pajėgumo būti 
pasaulyje pirmaujančia žinių ekonomika. 
Sparti didelės spartos plačiajuosčio ryšio 
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 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 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. en

Pakeitimas 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) nors šviesolaidinio ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio diegimas Sąjungoje 
tebėra nepakankamas, kai kurios kitos 
šalys daro sparčią pažangą ir pirmauja 
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pasaulyje, siūlydamos kur kas didesnio 
pajėgumo ir 1 Gbps ar didesnės spartos 
ryšį. Investicijos į optinių skaidulų linijas 
tiek namų ūkių, tiek pasyviosios 
infrastruktūros tranzitiniuose tinkluose 
yra nepaprastai svarbios, jeigu Sąjunga 
nori tapti inovacijų, naujų žinių ir 
paslaugų erdve;

Or. en

Pakeitimas 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) 2020 m. tikslai turėtų būti 
persvarstyti, siekiant, kad Sąjunga turėtų 
sparčiausią pasaulyje plačiajuostį ryšį ir 
kad būtų užtikrinta, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie 
100 Mbps, o 50 proc. Sąjungos namų ūkių 
– prie 1 Gbps ar didesnės spartos ryšio;

Or. en

Pakeitimas 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) 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 
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inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 16
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) 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. Šiuo atžvilgiu reikėtų 
prisiminti EERRI 2012 m. gegužės mėn. 
išvadas, kurios rodo, kad bent 20 proc. 
mobiliojo 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

Pakeitimas 17
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) siekiant baigti kurti Sąjungos 
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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. Šiuo atžvilgiu reikėtų 
prisiminti EERRI 2012 m. gegužės mėn. 
išvadas, kurios rodo, kad bent 20 proc. 
mobiliojo 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 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 18
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) finansinę paramą bendros svarbos 
projektams turėtų papildyti horizontalieji
veiksmai, įskaitant techninę pagalbą, 
paklausos didinimo priemones ir 
koordinavimą, kuriais būtų siekiama 
padidinti ES intervencijos poveikį;

(19) finansinę paramą bendros svarbos 
projektams turėtų papildyti programos 
palaikymo veiksmai, įskaitant techninę 
pagalbą, paklausos didinimo priemones ir 
koordinavimą, kuriais būtų siekiama 
padidinti ES intervencijos poveikį;

Or. en

Pakeitimas 19
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
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19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) 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. en

Pakeitimas 20
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisijai turėtų padėti ekspertų 
grupė, sudaryta iš valstybių narių atstovų: 
su ja konsultuojamasi ir ji dalyvauja, inter 
alia, vykdant šių gairių įgyvendinimo 
stebėseną, planuojant, vertinant ir 
sprendžiant įgyvendinimo problemas,

(22) Komisijai turėtų padėti ekspertų 
grupė, sudaryta iš visų valstybių narių 
atstovų: su ja konsultuojamasi ir ji 
dalyvauja, inter alia, vykdant šių gairių 
įgyvendinimo stebėseną, planuojant, 
vertinant ir sprendžiant įgyvendinimo 
problemas,

Or. ro

Pakeitimas 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 1. Šiuo reglamentu nustatomos 
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transeuropinių telekomunikacijų tinklų 
srities bendros svarbos projektų užbaigimo 
iki numatyto termino ir sąveikumo gairės.

transeuropinių skaitmeninių tinklų srities 
bendros svarbos projektų užbaigimo iki 
numatyto termino ir sąveikumo gairės.

Or. en

Pakeitimas 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

telekomunikacijų tinklai – plačiajuosčio 
ryšio tinklai ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra;

skaitmeniniai tinklai – plačiajuosčio ryšio 
tinklai ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 23
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir
belaidės prieigos tinklai, pagalbinė 
infrastruktūra ir pagrindiniai tinklai, 
galintys užtikrinti labai didelės spartos ryšį 
ir taip padėti įgyvendinti Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytus 
plačiajuosčio ryšio diegimo uždavinius.

f) plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės,
belaidės arba palydovinės prieigos tinklai, 
pagalbinė infrastruktūra ir pagrindiniai 
tinklai, galintys užtikrinti labai didelės 
spartos ryšį ir taip padėti įgyvendinti 
Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
nustatytus plačiajuosčio ryšio diegimo 
uždavinius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant technologinio neutralumo, reikia paminėti visų rūšių technologijas. Palydovo 
paslaugos tam tikromis sąlygomis gali atlikti tokį patį svarbų vaidmenį.
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Pakeitimas 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir 
belaidės prieigos tinklai, pagalbinė 
infrastruktūra ir pagrindiniai tinklai, 
galintys užtikrinti labai didelės spartos ryšį 
ir taip padėti įgyvendinti Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytus 
plačiajuosčio ryšio diegimo uždavinius.

f) plačiajuosčio ryšio tinklai – laidinės ir 
belaidės prieigos tinklai, pagalbinė 
infrastruktūra ir pagrindiniai tinklai, 
galintys užtikrinti labai didelės spartos ryšį 
ir taip padėti įgyvendinti nustatytus 100 
Mbps ir 1 Gbps, jei įmanoma, ir didesnius
plačiajuosčio ryšio diegimo uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 25
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti ekonomikos augimą ir prisidėti 
prie bendrosios skaitmeninės rinkos 
sukūrimo, kad būtų skatinamas Europos 
ekonomikos konkurencingumas, įskaitant 
mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
konkurencingumą;

a) užtikrinti ekonomikos augimą ir prisidėti 
prie bendrosios skaitmeninės rinkos
sukūrimo ir sklandaus veikimo, kad būtų 
skatinamas Europos ekonomikos 
konkurencingumas, įskaitant mažų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir 
kasdienę verslo įmonių bei valdžios 
institucijų veiklą, tuo tikslu skatinant 
nacionalinių, regionų ir vietos 
telekomunikacijų tinklų sujungimą, 
sąveikumą ir prieigą prie jų.

b) gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir 
kasdienę verslo įmonių bei valdžios 
institucijų veiklą visais lygmenimis, tuo 
tikslu skatinant plačiajuosčius tinklus, 
nacionalinių, regionų ir vietos 
telekomunikacijų tinklų sujungimą, 
sąveikumą ir atvirą bei nediskriminacinę 
prieigą prie jų, taip pat skaitmeninę 
integraciją, atsižvelgiant į tai, kad ryšio ir 
aptarnavimo galimybės turi būti suteiktos 
ir retai apgyvendintuose bei mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose. Siekiant 
baigti kurti skaitmeninę bendrąją rinką 
užtikrinamas glaudus bendradarbiavimas 
ir pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę vykdomų veiksmų 
koordinavimas su nacionaliniais ir 
regioniniais plačiajuosčio ryšio srities 
veiksmais;

Or. en

Pakeitimas 27
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) siekiant remti daugialypę 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą ir 
ilgainiui palaipsniui kurti Europos 
sąveikumo ekosistemą, vykdyti pagal ES 
teisę nustatytus teisinius įpareigojimus ir 
(arba) kurti arba suteikti sudedamąsias 
dalis, turinčias galimą didelį poveikį 
Europos viešųjų paslaugų plėtojimui, 

Or. ro
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Pakeitimas 28Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 29
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendros svarbos projektai gali būti 
remiami imantis horizontaliųjų veiksmų.

3. Bendros svarbos projektai, kiek 
įmanoma, remiami imantis horizontaliųjų 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 30
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendros svarbos projektai gali būti 
remiami imantis horizontaliųjų veiksmų.

3. Bendros svarbos projektai gali būti 
remiami imantis programos palaikymo
veiksmų.

Or. en
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Pakeitimas 31
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais prisidedama prie 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
srities bendros svarbos projektų, gali būti 
remiami:

a) veiksmai, kuriais prisidedama prie 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
srities bendros svarbos projektų, gali būti 
remiami:

a) taikant pirkimo procedūrą ir (arba) – taikant pirkimo procedūrą. 

b) dotacijoms.

Or. ro

Pakeitimas 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. finansavimas paskirstomas 
atsižvelgiant į konkrečius paramos gavėjų 
poreikius, visų pirma proporcingai 
paskirstant lėšas subsidijoms ir 
naujoviškoms finansavimo priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 33
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Horizontalieji veiksmai remiami: c) Programos palaikymo veiksmai 
remiami:

Or. en



AM\941114LT.doc 19/45 PE514.689v01-00

LT

Pakeitimas 34
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Horizontalieji veiksmai remiami: c) Horizontalieji veiksmai remiami:
a) taikant pirkimo procedūrą ir (arba) – taikant pirkimo procedūrą.

b) dotacijoms.

Or. ro

Pakeitimas 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sudedamosioms dalims, kurios yra 
būtinos ir kurias, remiantis pagrįstais 
duomenimis, numatoma naudoti plėtojant, 
diegiant ir naudojant kitą priede išvardytą 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, 
suteikiamas didžiausias finansavimo 
prioritetas.

2. Sudedamosioms dalims, ir brandžioms 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūroms 
su techniniais modeliais (pvz., sąveikusis 
duomenų modelis, prieigos teisių 
standartas arba tinklo modelis, 
sujungiantis visas valstybes nares), kurias, 
remiantis pagrįstais duomenimis, 
numatoma naudoti plėtojant, diegiant ir 
naudojant kitą priede išvardytą 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, 
suteikiamas didžiausias finansavimo 
prioritetas.

Or. en

Pagrindimas

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
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models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and 52will not work towards the most effective spending of the limited 
budget available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and 
mature ‘other digital services’ providing models for others.

Pakeitimas 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Antrasis prioritetas suteikiamas 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrai, kuri 
plėtojama pagal specialias ES teisės aktų 
nuostatas ir grindžiama turimomis 
sudedamosiomis dalimis.

3. Prioritetas suteikiamas ir kitoms
skaitmeninių paslaugų infrastruktūroms, 
išvardytoms priede (1 skirsnio 2 dalis).

Or. en

Pakeitimas 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kadangi pagrindinių paslaugų 
platforma yra išankstinė skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūros kūrimo sąlyga, 
parama pagrindinių paslaugų
platformoms ir jų bendroms 
sudedamosioms dalims yra svarbesnė už 
paramą bendrosioms paslaugoms.

Or. en
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Pakeitimas 38
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remiantis 3 straipsnyje numatytais 
tikslais ir atsižvelgiant į turimą biudžetą, 
darbo programose gali būti nustatyta 
daugiau atitikties skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros srities reikalavimams ir 
prioritetų šioje srityje nustatymo kriterijų.

4. Remiantis 3 straipsnyje numatytais 
tikslais ir atsižvelgiant į turimą biudžetą, 
darbo programose, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. / kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
(„darbo programos“), gali būti nustatyta 
daugiau atitikties skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros srities reikalavimams ir 
prioritetų šioje srityje nustatymo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 39
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remiantis 3 straipsnyje numatytais 
tikslais ir atsižvelgiant į turimą biudžetą, 
darbo programose gali būti nustatyta 
daugiau atitikties skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros srities reikalavimams ir 
prioritetų šioje srityje nustatymo kriterijų.

4. Remiantis 3 straipsnyje ir šio 
reglamento priede numatytais tikslais ir 
atsižvelgiant į turimą biudžetą, darbo 
programose gali būti nustatyta daugiau 
atitikties skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros srities reikalavimams ir 
prioritetų šioje srityje nustatymo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad priedas taip pat yra dalis pagrindo projektams atrinkti, todėl jo negali 
būti nepaisoma.
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Pakeitimas 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra labai naudingi įgyvendinant Europos 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus;

a) yra labai naudingi įgyvendinant 
100 Mbps ir 1 Gbps, jei įmanoma, ir 
didesnius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 41
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) juos vykdant naudojamos 
technologijos, kurios laikomos 
tinkamiausiomis konkrečios srities 
poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į 
objektyviais kriterijais grindžiamus 
geografinius, socialinius ir ekonominius 
veiksnius ir laikantis technologijų 
neutralumo principo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) juos vykdant diegiamos pažangiausios 
technologijos ir (arba) jie grindžiami 
novatoriškais verslo modeliais ir yra 

f) siūlo geriausią pažangiausių 
technologijų (duomenų srauto pajėgumo, 
perdavimo saugumo, tinklo atsparumo) ir 
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didelė jų daugkartinio vykdymo tikimybė. išlaidų efektyvumo santykį.

Or. en

Pakeitimas 43
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Papildomais tiksliniais įnašais, 
teikiamais pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/2012 [EITP reglamentas] 15 
straipsnio 2 dalį, finansuojamas projektas 
neprivalo atitikti ankstesnės dalies f 
punkte nurodytų kriterijų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 44
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Horizontaliesiems pagalbiniams 
programos veiksmams taikomi atitikties 
reikalavimams kriterijai nustatomi darbo 
programose.

7. Pagalbiniams programos veiksmams 
taikomi atitikties reikalavimams kriterijai 
nustatomi darbo programose.

Or. en

Pakeitimas 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga gali užmegzti ryšius, diskutuoti, 
keistis informacija ir bendradarbiauti su 
tarptautinėmis organizacijomis ir 
trečiosiose valstybėse įsisteigusiais 
juridiniais asmenimis, kad pasiektų bet kurį 
iš šių gairių tikslų. Be kitų tikslų, šiuo 
bendradarbiavimu siekiama skatinti 
transeuropinių telekomunikacijų tinklų ir 
trečiųjų valstybių telekomunikacijų tinklų 
sąveiką.

Sąjunga gali užmegzti ryšius, diskutuoti, 
keistis informacija ir bendradarbiauti su 
tarptautinėmis organizacijomis ir 
trečiosiose valstybėse įsisteigusiais 
juridiniais asmenimis, kad pasiektų bet kurį 
iš šių gairių tikslų. Be kitų tikslų, šiuo 
bendradarbiavimu siekiama skatinti 
Sąjungos skaitmeninių tinklų ir trečiųjų 
valstybių skaitmeninių tinklų sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 46
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 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 ir geriausia praktika
apie padarytą šių gairių įgyvendinimo 
pažangą. Metinė šios informacijos 
apžvalga siunčiama Europos 
Parlamentui. Valstybės narės į šį procesą 
įtraukia vietos ir regionų valdžios 
institucijas.

Or. en

Pakeitimas 47
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai padeda Komisija 
konsultuojasi su ekspertų grupė grupe, į 
kurią įtraukiama po vieną kiekvienos 
valstybės narės atstovą. Visų pirma 
ekspertų grupė padeda Komisijai:

2. Komisijai padeda Komisija 
konsultuojasi su ekspertų grupė grupe, į 
kurią įtraukiama po vieną kiekvienos 
valstybės narės atstovą. Visų pirma 
ekspertų grupė padeda Komisijai:

a) stebėti, kaip įgyvendinamos šios gairės; a) stebėti, kaip įgyvendinamos šios gairės;
b) jei taikoma, rengti nacionalinius planus 
arba nacionalines strategijas;

b) jei taikoma, rengti nacionalinius planus 
arba nacionalines strategijas;

c) imtis priemonių įvertinti darbo programų 
įgyvendinimą finansiniu ir techniniu 
atžvilgiais;

c) imtis priemonių įvertinti darbo programų 
įgyvendinimą finansiniu ir techniniu 
atžvilgiais;

d) spręsti esamas ar naujai kylančias 
projektų vykdymo problemas.

d) spręsti esamas ar naujai kylančias 
projektų vykdymo problemas;

Be to, ekspertų grupė gali svarstyti bet kurį 
kitą su transeuropinių telekomunikacijos 
tinklų plėtra susijusį klausimą.

e) rengti infrastruktūros planus ir keistis 
informacija.

Ekspertų grupė gali taip pat svarstyti bet 
kurį kitą transeuropinių telekomunikacijos
tinklų plėtros klausimą.

Konkrečiai ekspertų grupė padeda 
Komisija atlikti parengiamąjį darbą prieš 
paruošiant metinę ir daugiametę darbo 
programą ir jos peržiūrą, atitinkamai 
nurodytas Reglamento Nr. xxxx/xxxx, 
kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė, 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Šiuo tikslu 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.
Komisija ir Europos investicijų bankas 
atkreipia ypatingą dėmesį į ekspertų 
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grupės pastangas ir viešai pagrindžia bet 
kokius atvejus, kai į tokias pastabas 
neatsižvelgiama. Kiekvieno ekspertų 
grupės susitikimo metu Komisija 
informuoja grupę apie pažangą, pasiektą 
įgyvendinant darbo programą.

Or. en

Pakeitimas 48
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei taikoma, rengti nacionalinius planus 
arba nacionalines strategijas;

b) jei taikoma, koordinuoti nacionalinius 
planus arba nacionalines strategijas;

Or. en

Pakeitimas 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies paskutinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, ekspertų grupė gali svarstyti bet kurį 
kitą su transeuropinių telekomunikacijos
tinklų plėtra susijusį klausimą.

Be to, ekspertų grupė gali svarstyti bet kurį 
kitą su transeuropinių skaitmeninių tinklų 
plėtra susijusį klausimą.

Or. en

Pakeitimas 50
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 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 bet 
kokie kiti iškilę sunkumai;
b) Sąjungos panaudotos ir pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. xxxx/xxxx, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė, 
nuostatas bendros svarbos projektams 
skirtos lėšos, palyginti su visa 
finansuojamų bendros svarbos projektų 
verte.

Or. en

Pakeitimas 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Intervencija skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros srityje paprastai vykdoma 
dviem lygmenimis: pagrindinių paslaugų 
platformų ir bendrųjų paslaugų. Kadangi 
pagrindinių paslaugų platforma yra 
išankstinė skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros kūrimo sąlyga, parama 
pagrindinių paslaugų platformoms ir jų 
bendroms sudedamosioms dalims yra
svarbesnė už paramą bendrosioms 
paslaugoms.

Intervencija skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros srityje paprastai vykdoma 
dviem lygmenimis: pagrindinių paslaugų 
platformų ir bendrųjų paslaugų.

Or. en
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Pakeitimas 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinių paslaugų platformos ir jų 
bendros sudedamosios dalys naudojamos 
bendros svarbos projektų sąveikumo ir 
saugumo poreikiams užtikrinti. Naudojant 
standartizuotas, tarpvalstybines, patogias 
naudoti sąveikos platformas, jomis 
užtikrinamas valdžios institucijų ir piliečių, 
valdžios institucijų ir įmonių bei 
organizacijų arba įvairių valstybių narių 
valdžios institucijų skaitmeninis 
sąveikumas. Sudedamųjų dalių funkciją 
atliekanti skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra yra svarbesnė už kitą 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, nes ji 
yra išankstinė pastarosios kūrimo sąlyga.
Teikiant bendrąsias paslaugas užtikrinamas 
ryšys su pagrindinių paslaugų 
platformomis ir sudaromos sąlygos teikiant 
nacionalines pridėtinę vertę sukuriančias 
paslaugas naudotis pagrindinių paslaugų 
platformomis. Bendrosios paslaugos sieja 
nacionalines paslaugas su pagrindinių 
paslaugų platformomis ir padeda užtikrinti 
nacionalinių valdžios institucijų ir 
organizacijų, įmonių ir (arba) piliečių 
prieigą prie pagrindinių paslaugų 
platformų, kuriomis naudodamiesi jie gali 
vykdyti tarpvalstybinius sandorius. Turi 
būti užtikrinta paslaugų kokybė ir parama 
tarpvalstybinius sandorius atliekančioms 
suinteresuotosioms šalims. Teikiant 
bendrąsias paslaugas remiamas ir 
skatinamas pagrindinių paslaugų platformų 
kūrimas.

Pagrindinių paslaugų platformos
naudojamos bendros svarbos projektų 
sąveikumo ir saugumo poreikiams 
užtikrinti. Naudojant standartizuotas, 
tarpvalstybines, patogias naudoti sąveikos 
platformas, jomis užtikrinamas valdžios 
institucijų ir piliečių, valdžios institucijų ir 
įmonių bei organizacijų arba įvairių 
valstybių narių valdžios institucijų 
skaitmeninis sąveikumas. Kitos 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
neatskiriamą dalį sudaranti arba galinti 
veikti kaip naujų platformų modelis 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūra yra 
svarbesnė už kitą skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą. Teikiant bendrąsias 
paslaugas užtikrinamas ryšys su 
pagrindinių paslaugų platformomis ir 
sudaromos sąlygos teikiant nacionalines 
pridėtinę vertę sukuriančias paslaugas 
naudotis pagrindinių paslaugų 
platformomis. Bendrosios paslaugos sieja 
nacionalines paslaugas su pagrindinių 
paslaugų platformomis ir padeda užtikrinti 
nacionalinių valdžios institucijų ir 
organizacijų, įmonių ir (arba) piliečių 
prieigą prie pagrindinių paslaugų 
platformų, kuriomis naudodamiesi jie gali 
vykdyti tarpvalstybinius sandorius. Turi 
būti užtikrinta paslaugų kokybė ir parama 
tarpvalstybinius sandorius atliekančioms 
suinteresuotosioms šalims. Teikiant 
bendrąsias paslaugas remiamas ir 
skatinamas pagrindinių paslaugų platformų 
kūrimas.

Or. en
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Pagrindimas

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Pakeitimas 53
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kita skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra, kuri a priori nustatyta kaip 
atitinkanti reikalavimus pagal 6 straipsnio 
1 dalį, naudojama:

2. Pagrindinė paslaugų platforma, kuri a 
priori nustatyta kaip atitinkanti 
reikalavimus pagal 6 straipsnio 1 dalį, 
naudojama:

Or. en

Pagrindimas

Iš pirminės formuluotės neaišku, ar 2 straipsnyje apibrėžta „pagrindinių paslaugų 
platformų“ kategorija galioja, nes tik (f) punkte aiškiai pasirodo pagrindinės paslaugų 
platformos pavadinimas. Taigi, arba visos šios paslaugos yra pagrindinės paslaugų
platformos arba ši apibrėžtis neturi atitinkamos dalies tekste.

Pakeitimas 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kita skaitmeninių paslaugų 2. Kita skaitmeninių paslaugų 
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infrastruktūra, kuri a priori nustatyta kaip 
atitinkanti reikalavimus pagal 6 straipsnio 
1 dalį, naudojama:

infrastruktūra, kuri a priori nustatyta kaip 
atitinkanti reikalavimus pagal 6 straipsnio 
1 ir 3 dalį, naudojama:

Or. en

Pakeitimas 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto įžanginės dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) prieigai prie Europos paveldo 
skaitmeninių išteklių. Tai dabartiniu 
portalu „Europeana“ grindžiama 
pagrindinių paslaugų platforma. 
Platformoje bus numatyta viena bendra 
prieiga prie Europos kultūros paveldo 
turinio objektų (pavienių darbų lygmeniu), 
sąsajos specifikacijų rinkinys sąveikumui 
su infrastruktūra (duomenų paieška, 
duomenų atsisiuntimas) užtikrinti, 
metaduomenų adaptavimo ir naujo turinio 
įtraukimo priemonės, taip pat pateikiama 
informacija apie turinio, prieinamo 
naudojantis infrastruktūra, daugkartinio 
naudojimo sąlygas;

f) prieigai prie Europos paveldo 
skaitmeninių išteklių. Tai dabartiniu 
portalu „Europeana“ grindžiama 
pagrindinių paslaugų platforma. 
Platformoje suteikia vieną centrinę prieigą
prie Europos kultūros paveldo turinio 
objektų (pavienių darbų lygmeniu), sąsajos 
specifikacijų rinkinys sąveikumui su 
infrastruktūra (duomenų paieška, duomenų 
atsisiuntimas) užtikrinti, metaduomenų 
adaptavimo ir naujo turinio įtraukimo 
priemonės, taip pat pateikiama informacija 
apie turinio, prieinamo naudojantis 
infrastruktūra, daugkartinio naudojimo 
sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

„Europeana“ jau dabar suteikia šią prieigą. Tiesą sakant, su savo sąveikiu duomenų modeliu 
ir teisių standartizavimu, „Europeana“ yra labai pažangi ir yra kopijuojama Šiaurės 
Amerikos, Afrikos ir Korėjos viešųjų bibliotekų. Taip pat tai nėra vienas prieigos taškas, nes 
per API siekiama išplatinti prieigą į bet kurią naudotojo vietą ir bet kuriuo metu.

Pakeitimas 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. Be to, ji 
suteiks galimybę pranešti apie seksualinio 
išnaudojimo turinį, įskaitant pranešimo 
apie išnaudojimą karštųjų linijų steigimą 
bei informavimo veiklas, taip pat užtikrins 
sąsają su policijos institucijomis, įskaitant 
tarptautines organizacijas (pvz., 
Interpolą), ir galimybę prireikus imtis 
priemonių, kad šis turinys būtų pašalintas 
iš atitinkamų interneto svetainių. Šios 
priemonės bus palaikomos naudojant 
bendras duomenų bazes ir bendrąsias 
paslaugas, pvz.:
a) SIC mokymo ir geriausios patirties 
plėtojimo platformos valstybėse narėse;
b) nacionalinės 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;
c) nacionalinės pagalbos linijos, skirtos 
pranešti apie vaikų seksualinio 
išnaudojimo turinį internete;
d) nacionalinės informuotumo gerinimo 
kampanijos;
e) priemonės, skirtos užtikrinti prieigą 
prie tinkamų pagal amžių turinio ir 
paslaugų;
f) 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;
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g) 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

Pagrindimas

Saugesnio interneto centrai (SIC) buvo giriami už jų darbą pastaraisiais metais, todėl šį 
darbą reikėtų tęsti. Pradinėje formuluotėje nebuvo užtikrintas pakankamas visų šiuo metu ES 
lėšomis finansuojamų operacijų, įskaitant ir informavimo kampanijas, finansavimas. Todėl 
saugesnio interneto platforma perkeliama prie pagrindinių sudedamųjų dalių, kad būtų 
parodyta jo svarba ir užtikrintas tinkamas finansavimas. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad 
siekiant geresnio bendradarbiavimo su nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis, karštosios 
linijos ir pagalbos linijos turėtų būti teikiamos nacionaliniu lygmeniu, o ne kaip centralizuota 
ES paslauga.

Pakeitimas 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. Be to, ji 
suteiks galimybę vykdyti administracines 
operacijas, skirtas pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo turinį apdoroti, 
taip pat užtikrins sąsają su policijos 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolą), ir galimybę 
prireikus imtis priemonių, kad šis turinys 
būtų pašalintas iš atitinkamų interneto 

Išbraukta.
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svetainių. Šios priemonės bus palaikomos 
naudojant bendras duomenų bazes;

Or. en

Pagrindimas

Saugesnio interneto centrai (SIC) buvo giriami už jų darbą pastaraisiais metais, todėl šį 
darbą reikėtų tęsti. Pradinėje formuluotėje nebuvo užtikrintas pakankamas visų šiuo metu ES 
lėšomis finansuojamų operacijų, įskaitant ir informavimo kampanijas, finansavimas. Todėl 
saugesnio interneto platforma perkeliama prie pagrindinių sudedamųjų dalių, kad būtų 
parodyta jo svarba ir užtikrintas tinkamas finansavimas. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad 
siekiant geresnio bendradarbiavimo su nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis, karštosios 
linijos ir pagalbos linijos turėtų būti teikiamos nacionaliniu lygmeniu, o ne kaip centralizuota 
ES paslauga.

Pakeitimas 58
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. Be to, ji 
suteiks galimybę vykdyti administracines 
operacijas, skirtas pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo turinį apdoroti, 
taip pat užtikrins sąsają su policijos 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolą), ir galimybę 
prireikus imtis priemonių, kad šis turinys 
būtų pašalintas iš atitinkamų interneto 
svetainių. Šios priemonės bus palaikomos 
naudojant bendras duomenų bazes;

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. SIC 
valstybėse narėse yra pagrindinis 
saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūros elementas, ir ypač svarbus 
vaidmuo šioje infrastruktūroje tenka 
pagalbos linijoms, karštosioms linijoms ir 
informuotumo gerinimo veikloms. Todėl 
SIC informuotumo mazgų, pagalbos linijų 
ir karštųjų linijų veiklai reikia mažiausiai 
15 mln. EUR garantuoto metinio 
finansavimo. Be to, ji suteiks galimybę 
vykdyti administracines operacijas, skirtas 
pranešimams apie seksualinio išnaudojimo 
turinį apdoroti, taip pat užtikrins sąsają su 
policijos institucijomis, įskaitant 
tarptautines organizacijas (pvz., Interpolą), 
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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 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. Be to, ji 
suteiks galimybę vykdyti administracines 
operacijas, skirtas pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo turinį apdoroti, 
taip pat užtikrins sąsają su policijos 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolą), ir galimybę 
prireikus imtis priemonių, kad šis turinys 
būtų pašalintas iš atitinkamų interneto 
svetainių. Šios priemonės bus palaikomos 
naudojant bendras duomenų bazes;

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. SIC 
valstybėse narėse yra pagrindinis 
saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūros elementas, ir ypač svarbus 
vaidmuo šioje infrastruktūroje tenka 
pagalbos linijoms, karštosioms linijoms ir 
informuotumo gerinimo veikloms. Be to, 
ji suteiks galimybę vykdyti administracines 
operacijas, skirtas pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo turinį apdoroti, 
taip pat užtikrins sąsają su policijos 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolą), 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 60
Claudette Abela Baldacchino
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. Be to, ji 
suteiks galimybę vykdyti administracines 
operacijas, skirtas pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo turinį apdoroti, 
taip pat užtikrins sąsają su policijos 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolą), ir galimybę 
prireikus imtis priemonių, kad šis turinys 
būtų pašalintas iš atitinkamų interneto 
svetainių. Šios priemonės bus palaikomos 
naudojant bendras duomenų bazes;

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. SIC 
valstybėse narėse yra sudedamasis 
saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūros elementas. Tik SIC, kaip 
dalis pagrindinės Sąjungos paslaugos, 
garantuoja Sąjungos pridėtinę vertę. Be 
to, ji suteiks galimybę vykdyti 
administracines operacijas, skirtas 
pranešimams apie seksualinio išnaudojimo 
turinį apdoroti, taip pat užtikrins sąsają su 
policijos institucijomis, įskaitant 
tarptautines organizacijas (pvz., Interpolą), 
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 61
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams (SIC), taip 
pat informuotumo mazgams, pagalbos 
linijoms ir karštosioms linijoms,
valstybėse narėse suteiks galimybę gauti, 
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programinės įrangos priemones. Be to, ji 
suteiks galimybę vykdyti administracines 
operacijas, skirtas pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo turinį apdoroti, 
taip pat užtikrins sąsają su policijos 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolą), ir galimybę 
prireikus imtis priemonių, kad šis turinys 
būtų pašalintas iš atitinkamų interneto 
svetainių. Šios priemonės bus palaikomos 
naudojant bendras duomenų bazes;

naudoti ir tvarkyti bendrai naudojamas 
duomenų apdorojimo priemones, duomenų 
bazes ir programinės įrangos priemones. 
Be to, ji suteiks galimybę vykdyti 
administracines operacijas, skirtas 
pranešimams apie seksualinio išnaudojimo 
turinį apdoroti, taip pat užtikrins sąsają su 
policijos institucijomis, įskaitant 
tarptautines organizacijas (pvz., Interpolą), 
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 62
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. Be to, ji 
suteiks galimybę vykdyti administracines 
operacijas, skirtas pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo turinį apdoroti, 
taip pat užtikrins sąsają su policijos 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolą), ir galimybę 
prireikus imtis priemonių, kad šis turinys 
būtų pašalintas iš atitinkamų interneto 
svetainių. Šios priemonės bus palaikomos 
naudojant bendras duomenų bazes.

g) saugesnio interneto paslaugų 
infrastruktūrai užtikrinti. Ši platforma 
saugesnio interneto centrams valstybėse 
narėse suteiks galimybę gauti, naudoti ir 
tvarkyti bendrai naudojamas duomenų 
apdorojimo priemones, duomenų bazes ir 
programinės įrangos priemones. Be to, ji 
suteiks galimybę vykdyti administracines 
operacijas ir steigti nacionalines pagalbos 
linijas, skirtas pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo turinį apdoroti, 
taip pat užtikrins sąsają su policijos 
institucijomis, įskaitant tarptautines 
organizacijas (pvz., Interpolą), ir galimybę 
prireikus imtis priemonių, kad šis turinys 
būtų pašalintas iš atitinkamų interneto 
svetainių. Šios priemonės bus palaikomos 
naudojant bendras duomenų bazes.

Or. en
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Pagrindimas

Nacionalinių pagalbos linijų tinklas, veikiantis nuo 1999 m., pateisino lūkesčius ir todėl jo 
veikla turėtų būti tęsiama.

Pakeitimas 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) viešojo transporto infrastruktūroms, 
sudarančioms sąlygas naudotis saugiomis 
ir sąveikiomis mobiliosiomis patarnavimo 
paslaugomis, diegti. Įdiegus viešojo 
transporto infrastruktūras, leidžiančias 
naudotis saugiomis ir sąveikiomis 
mobiliosiomis patarnavimo paslaugomis, 
piliečiai, įmonės ir organizacijos visoje 
Sąjungoje galės gauti įvairių inovacinių 
mobilumo paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 64
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) elektroniniams registrams ir (arba) 
specializuotoms nacionalinėms IT 
sistemoms, kurių sukūrimas ir tarpusavio 
sujungimas tapo privalomas Europos 
lygmeniu pagal keletą reglamentų, 
direktyvų ir sprendimų, kurti;

Or. ro
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Pakeitimas 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto h b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) Europos prieigos prie švietimo išteklių 
platformai kurti. Šios platformos tikslas –
pasinaudoti IRT teikiama nauda švietimo 
srityje, suteikiant visą Europą apimančią 
prieigą prie švietimo medžiagos. 
Ekonomiškai efektyvi 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 Sąjungos 
programų, pvz., „Erasmus visiems“ 
įgyvendinimą. Ji pagerintų švietimo 
galimybes ir sustiprintų Sąjungos padėtį 
pasaulio akademinėje srityje.

Or. en

Pakeitimas 66
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto h b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) sąveikiosios tarpvalstybinės e. valdžios 
paslaugoms teikti;

Or. ro

Pakeitimas 67
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies įžanginės dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei įmanoma, reikia išnaudoti 
plačiajuosčio ryšio tinklų ir kitų 
komunalinių tinklų (energetikos, 
transporto, vandentiekio, nuotekų ir t. t.) 
sinergijos galimybes, visų pirma 
galimybes, susijusias su pažangiu elektros 
energijos paskirstymu.

Or. en

Pagrindimas

Nors minėtuose dviejuose punktuose nurodyti konkretūs veiksmai, trečiasis punktas labiau 
panašus į išankstinę sąlygą arba tikslą, todėl neturėtų būti sisteminės numeracijos dalis.

Pakeitimas 68
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagalba mažinant skaitmeninę 
atskirtį.

Or. ro

Pakeitimas 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi projektai, kuriems pagal šį reglamentą 
bus teikiama finansinė parama, turi būti 
labai naudingi įgyvendinant Europos 

Visi projektai, kuriems pagal šį reglamentą 
bus teikiama finansinė parama, turi būti 
labai naudingi įgyvendinant 100 Mbps ir 
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skaitmeninės darbotvarkės tikslus. 1 Gbps, jei įmanoma, ir didesnius tikslus.

Or. en

Pakeitimas 70
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi projektai, kuriems pagal šį reglamentą
bus teikiama finansinė parama, turi būti 
labai naudingi įgyvendinant Europos 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus.

Visi projektai, kuriems pagal šį skirsnį bus 
teikiama finansinė parama, turi būti labai 
naudingi įgyvendinant Europos 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Arba čia konkrečiai minimas plačiajuosčio ryšio skirsnis, arba reikėtų šią pastraipą įdėti į 
priedo pradžią. Kadangi ne kiekviena skaitmeninių paslaugų infrastruktūra gali turėti 
tiesioginę sąsają su skaitmeninės darbotvarkės tikslais, reikėtų paaiškinti, kad šis 
reikalavimas galioja tik plačiajuosčio ryšio skirsniui.

Pakeitimas 71
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos tiesiogiai finansuojami 
veiksmai:

a) Sąjungos tiesiogiai finansuojami 
veiksmai turi dideles daugkartinio 
taikymo galimybes – dėl jų parodomojo 
poveikio jie gali turėti didesnį poveikį 
rinkai. Be to šie veiksmai:

Or. en
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Pagrindimas

Visi projektai turi pasižymėti tuo, kad juos turi būti lengva pakartoti. Valstybės lėšos neturėtų 
būti naudojamos projektuose, kuriems reikalingi specialūs sprendimai, veikiantys tik 
specialiomis sąlygomis. Jos turėtų būti leidžiamos projektuose, kuriuos būtų galima 
įgyvendinti platesniu mastu. Tai minima ir 6 straipsnio 5 dalies f punkte, kur daugkartinis 
taikymas yra sudedamoji, o ne alternatyvi dalis.

Pakeitimas 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies a punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) grindžiami pažangiausioms laidinio ar 
belaidžio ryšio technologijomis, 
galinčiomis užtikrinti labai didelės spartos 
plačiajuosčio ryšio paslaugas ir taip 
patenkinti prietaikų, kurioms reikia didelio 
pralaidumo, paklausą, arba

a) grindžiami pažangiausioms laidinio ar 
belaidžio ryšio technologijomis, 
galinčiomis užtikrinti labai didelės spartos 
plačiajuosčio ne mažiau kaip 100 Mbps 
ryšio paslaugas ir taip patenkinti prietaikų, 
kurioms reikia didelio pralaidumo, 
paklausą, arba

Or. en

Pakeitimas 73
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies a punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) turi dideles daugkartinio taikymo 
galimybes – dėl jų parodomojo poveikio 
jie gali turėti didesnį poveikį rinkai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi projektai turi pasižymėti tuo, kad juos turi būti lengva pakartoti. Valstybės lėšos neturėtų 
būti naudojamos projektuose, kuriems reikalingi specialūs sprendimai, veikiantys tik 
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specialiomis sąlygomis. Jos turėtų būti leidžiamos projektuose, kuriuos būtų galima 
įgyvendinti platesniu mastu. Tai minima ir 6 straipsnio 5 dalies f punkte, kur daugkartinis 
taikymas yra sudedamoji, o ne alternatyvi dalis.

Pakeitimas 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies a punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinama, kad būtų laikomasi 
taikomų teisės aktų, visų pirma 
konkurencijos teisės aktų; tik 
konkurencijai atviri tinklai turi turėti teisę 
į valstybės finansavimą, kaip nustatyta 
šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 75
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies a punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) 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. 
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.
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Or. en

Pakeitimas 76
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies a punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) remiamas atviras interneto pobūdis, 
užtikrinant, kad būtų draudžiamas 
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. 
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 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Pagal Reglamento (ES) Nr. xxx/2012 
[EITP reglamentas] 15 straipsnio 2 dalį 
skiriamais papildomais tiksliniais įnašais 
finansuojamais veiksmais turi būti 
prisidedama prie naujų svarbių rinkos 
pajėgumų, susijusių su galimybe naudotis 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis, ryšio 
sparta ir pajėgumu, didinimo. Vykdant 

b) Pagal Reglamento (ES) Nr. xxx/2012 
[EITP reglamentas] 15 straipsnio 2 dalį 
skiriamais papildomais tiksliniais įnašais 
finansuojamais veiksmais turi būti 
prisidedama prie naujų svarbių rinkos 
pajėgumų, susijusių su galimybe naudotis 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis, ryšio 
sparta ir pajėgumu, didinimo. Vykdant 
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projektus, pagal kuriuos numatoma 
mažesnė kaip 30 Mbps duomenų 
perdavimo sparta, ilgainiui turi būti 
užtikrinta ne mažesnė kaip 30 Mbps
duomenų perdavimo sparta.

projektus, pagal kuriuos numatoma 
mažesnė kaip 100 Mbps duomenų 
perdavimo sparta, ilgainiui turi būti 
užtikrinta ne mažesnė kaip 100 Mbps
duomenų perdavimo sparta.

Or. en

Pakeitimas 78
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 
xxx/2012 [EITP reglamentas] 15 straipsnio 
2 dalį skiriamais papildomais tiksliniais 
įnašais finansuojamais veiksmais turi būti 
prisidedama prie naujų svarbių rinkos 
pajėgumų, susijusių su galimybe naudotis 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis, ryšio 
sparta ir pajėgumu, didinimo. Vykdant 
projektus, pagal kuriuos numatoma 
mažesnė kaip 30 Mbps duomenų 
perdavimo sparta, ilgainiui turi būti 
užtikrinta ne mažesnė kaip 30 Mbps
duomenų perdavimo sparta.

b) Pagal Reglamento (ES) Nr. xxx/2012 
[EITP reglamentas] 15 straipsnio 2 dalį 
skiriamais papildomais tiksliniais įnašais 
finansuojamais veiksmais turi būti 
prisidedama prie naujų svarbių rinkos 
pajėgumų, susijusių su galimybe naudotis 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis, ryšio 
sparta ir pajėgumu, didinimo. Vykdant 
projektus ilgainiui turi būti užtikrinta 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus
atitinkanti duomenų perdavimo sparta.

Or. en

Pagrindimas

Atskaitos taškas turėtų būti skaitmeninės darbotvarkės tikslai.

Pakeitimas 79
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
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Priedo 3 skirsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 skirsnis. Horizontalieji veiksmai 3 skirsnis. Pagalbiniai programos
veiksmai

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

Diegiant transeuropinius skaitmeninius
tinklus, kurie padės pašalinti skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje esančias kliūtis, bus 
vykdomi programos rėmimo veiksmai. Šie 
veiksmai gali apimti:

Or. en


