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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 



PR\898508LT.doc 3/27 PE487.697v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................24



PE487.697v01-00 4/27 PR\898508LT.doc

LT



PR\898508LT.doc 5/27 PE487.697v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0657),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0373/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. ... ... d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. ... ... d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto 
nuomones (A7–0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) telekomunikacijų tinklai ir paslaugos 
vis labiau tampa internetine infrastruktūra, 
kurioje plačiajuosčio ryšio tinklai ir 

(1) telekomunikacijų tinklai ir paslaugos 
vis labiau tampa internetine infrastruktūra, 
kurioje plačiajuosčio ryšio tinklai ir 

                                               
1 OL C 0, 0000 0 00, p. 0.
2 OL C 0, 0000 0 00, p. 0.
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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;

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
ir bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 2
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
įvairiomis technologijomis teikiama
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 
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sritims, kuriose nepakanka privačiųjų 
investicijų į interneto infrastruktūrą, ir būtų 
skatinama diegti pažangias prieinamas 
internetines paslaugas ir jomis naudotis;

finansavimas būtų tikslingai skiriamas
mažiau išsivysčiusioms, kaimo ir 
priemiesčių vietovėms, kuriose nepakanka 
privačiųjų investicijų į interneto 
infrastruktūrą, ir būtų skatinama diegti 
pažangias prieinamas internetines 
paslaugas ir jomis naudotis, siekiant, kad 
visi ES piliečiai ir pramonė gautų 
visapusiškos naudos iš atviros prieigos 
prie plačiajuosčio ryšio tinklų teikiamų 
galimybių;

Or.{EN}en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Pagal 2012 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
243/2012/ES, kuriuo nustatoma 
daugiametė radijo spektro politikos 
programa1, ne vėliau kaip 2013 m. sausio 
1 d. 800 MHz dažnio juostą turėtų būti 
galima naudoti belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugoms;
_____________
1 OL L 81, 2012 3 21, p. 7.

Or. en

Pakeitimas 4
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 

(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 
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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;

dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
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 komercinių investavimo paskatų –
paprastai taip yra kaimo ir atokiose 
vietovėse. Šioms vietovėms skiriama 
viešąja parama neturėtų būti pernelyg
iškreipiama konkurencija, išstumiamos 
privačios investicijos ar atgrasoma nuo 
investavimo;

Or. en

Pakeitimas 5
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, jei 
jų pridėtinė vertė ir įgyvendinamumas 
įvertinami bandomųjų laikotarpių metu ir 
atliekant nepriklausomus vertinimus,
sprendžiamos rinkos problemos ir 
šalinamos bendrosios rinkos sukūrimo 



PR\898508LT.doc 9/27 PE487.697v01-00

LT

kliūtys;

Or. en

Pakeitimas 6
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 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 
naujos kartos prieigos (NKP) tinklų;

Or. en

Pakeitimas 7
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 intervencijos gali prireikti
siekiant išspręsti aiškias ir nuolatines
rinkos problemas, įskaitant nepakankamą 
investavimą į nekomercinius projektus.
Teikdama finansinę paramą ir 
infrastruktūros projektų, kurie yra 
grindžiami rinkos poreikiais ir kuriais, 
jiems vystantis ir juos plėtojant, remiamos 
iniciatyvos, 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 8
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 įvairias kitas 
Sąjungos programas ir iniciatyvas, pvz., 
struktūrinius ir sanglaudos fondus, 
vengiant veiksmų dubliavimosi ar 
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pernelyg didelės kontrolės ir biurokratinių 
kliūčių bei administracinės naštos 
didėjimo, būtina imtis veiksmų Sąjungos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 9
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 10
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Siekiant užtikrinti optimalų 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
lygį ir išvengti bet kokios rūšies neteisėto 
asmeninės informacijos sekimo ir 
profiliavimo, įskaitant informaciją apie 
sveikatos būklę ir sveikatos įrašus, reikėtų 
nustatyti saugumo reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų atsižvelgta į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, šio 
reglamento priedo pakeitimų atžvilgiu 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
Komisijai. Itin svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais. 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;
Tokiais veiksmais, trumpuoju laikotarpiu 
keičiant projektus ir juos išbraukiant iš 
sąrašo, neturėtų būti keliama grėsmė 
teisiniam tikrumui ar tikrumui dėl 
investicijų šioje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) sukuriamas tvarus konkurencingumo 
lygis rečiau apgyvendintuose ir mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, daugiausia 
kaimo ir priemiesčių vietovėse, kuriuose 
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teikiamas plačiajuosčių ryšio tinklų mažos 
ir vidutinės spartos ryšys, ir užtikrinama 
tose vietovėse gyvenančių piliečių 
e. įtrauktis;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) prisidedama prie kasdienio piliečių 
gyvenimo ir verslo įmonių bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo, nes 
skatinamas vietos, nacionalinių ir 
regioninių telekomunikacijų tinklų 
sujungimas, jų sąveika ir atvira ir 
nediskriminacinė prieiga prie tokių tinklų;
Siekiant baigti kurti skaitmeninę bendrąją 
rinką bus užtikrinamas glaudus 
bendradarbiavimas ir pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę vykdomų 
veiksmų koordinavimas su nacionaliniais 
ir regioniniais plačiajuosčio ryšio srities 
veiksmais;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas visoje 
Europoje laikantis technologijų 
neutralumo principo, todėl tampa lengviau 
kurti ir diegti transeuropines skaitmenines 
paslaugas ir plėtoti Europos pramonės 
konkurencingumo potencialą;
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Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) užtikrinamas darnus transeuropinių 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
diegimas, jos sąveika, atitiktis 
tarptautiniams ir ES standartams ir
koordinavimas Europos lygmeniu, taip pat 
jos naudojimas, techninė priežiūra ir 
modernizavimas;

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. atvira prieiga – didmeninė visų 
elektroninių ryšių operatorių prieiga prie 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
vienodomis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis, kuria jiems sudaromos 
galimybės visapusiškai konkuruoti su 
operatoriumi, kuriam priklauso 
infrastruktūra arba kuris ją valdo, taip 
pagerinant pasirinkimą ir konkurenciją, 
naudingą vartotojams, kurie turėtų galėti: 
i) gauti prieigą prie turinio ir ii) naudoti 
savo pasirinktą programą, laikydamiesi 
aiškiai nustatytų skaidrių komercinių 
sąlygų, kurias nustato jų pasirinktas 
elektroninių ryšių operatorius, teikiantis 
plačiajuosčio ryšio paslaugas. Tarifai už 
prieigą turi būti teisingi, kad būtų galima 
gauti teisingas pajamas, kurios padėtų 
užtikrinti ir investicijas į atnaujinimus ir 
priežiūrą ir ekonominį infrastruktūros 
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perspektyvumą, taip pat kad prieigą gautų 
kuo daugiau naudotojų.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas 
siekiant sujungti salas, sunkiai prieinamus 
ir periferinius regionus su centriniais 
Sąjungos regionais, užtikrinant, kad 
duomenų perdavimo sparta tuose 
regionuose būtų pakankama 30 Mbps arba 
didesnei plačiajuosčio ryšio spartai 
užtikrinti, atsižvelgiant į itin spartaus 
interneto paklausą, naudojant turimas 
visų rūšių technologijas ir remiantis 
technologijų neutralumo principu, kuris 
yra itin svarbus siekiant atviro ir 
dinamiško interneto;

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio d punktas



PE487.697v01-00 16/27 PR\898508LT.doc

LT

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 20
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 laikydamosi 
Valstybės pagalbos taisyklių taikymo 
plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam 
diegimui Bendrijos gairių imasi reikiamų 
teisinių, administracinių, 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
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Pakeitimas 21
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 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, ir 
laikosi Valstybės pagalbos taisyklių 
taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų 
sparčiam diegimui Bendrijos gairių.

Or. en

Pakeitimas 22
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 23
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų politinių prioritetų arba Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) akivaizdi jo europinė pridėtinė vertė. (c) atlikus įgyvendinamumo ir 
ekonominės naudos vertinimą parodyta jo 
europinė pridėtinė vertė.

Or. en

Pakeitimas 25
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. Komisija tinkamai 
atsižvelgia į ekspertų grupės nuomonę. Jei 
Komisija nusprendžia neatsižvelgti į 
ekspertų grupės nuomonę, ji apie tai 
praneša Europos Parlamentui ir nurodo 
priežastis, dėl kurių ji laikosi tokios 
pozicijos.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiose ataskaitose Komisija taip pat 
vertina, ar bendros svarbos projektų sritis ir 
toliau atitinka politinius prioritetus, 
technologijų raidą arba padėtį atitinkamose 
rinkose. Svarbiausių projektų ataskaitose 

4. Šiose ataskaitose Komisija taip pat 
vertina, ar bendros svarbos projektų sritis ir 
toliau atitinka politinius prioritetus, 
technologijų, rinkos ir aplinkos raidą arba 
padėtį atitinkamose rinkose. Tokia peržiūra 
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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.

taip pat gali būti atliekama bet kada, kai 
manoma esant reikalinga.

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo įžanginės dalies 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 
investicijų 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.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki šiol į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą 
daugiausiai investuodavo privatieji 
investuotojai ir numatoma, kad tokia 

Iki šiol į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą 
daugiausiai investuodavo privatieji 
investuotojai ir numatoma, kad tokia 
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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:

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 
rinkos nepakankamumo. Pagal 
investavimo tikimybę sritis galima 
suskirstyti taip:

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 5 dalis

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.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 6 dalis

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
gali būti teikiama visų pirma pagal 
struktūrinių ir sanglaudos fondų priemones.
Prireikus tokia parama papildoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
dotacijomis ir (arba) finansinėmis 
priemonėmis, jei jų pridėtinė vertė ir 
įgyvendinamumas įvertinami bandomųjų 
laikotarpių metu ir atliekant 
nepriklausomus vertinimus, ir, 
padengiant dalį investuotojo kredito 
rizikos, sumažinamos projekto sąnaudos,
kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai.
Tačiau Komisija koordinuoja lėšų 
paskirstymą, taip išvengiant veiksmų 
dubliavimosi ir pernelyg didelės kontrolės. 
Galimybė užtikrinti veiksmų pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir 
paramos iš struktūrinių ir sanglaudos fondų 
sinergiją gali būti įtvirtinta naudojant 
tinkamą koordinavimo mechanizmą.

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 9 dalis

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, – tai proporcingas viešojo 
ir privačiojo sektorių 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 
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Europos Sąjungos mažo ir vidutinio 
gyventojų tankio srityse.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 10 dalies 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; or

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

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 10 dalies 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 50 % namų 
ūkių naudotųsi 100 Mbps ir didesne sparta;

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 10 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

taikomų teisės aktų, visų pirma 
konkurencijos teisės aktų ir valstybės 
pagalbos taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 14 dalies 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), kurios pačios ar kaip kitų 
viešųjų ir privačiųjų operatorių partnerės 
rengiasi investuoti į pasyviuosius 
plačiajuosčio ryšio tinklus;

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 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
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Pagal naująją 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą Europos Komisija pasiūlė naują 
priemonę, skirtą skatinti transporto, energetikos ir telekomunikacijų sektorių Europos 
integruotą infrastruktūrą – Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP).

Pagal EITP pasiūlymą tinklų infrastruktūrai būtų skiriama 50 mlrd. eurų siekiant pagerinti 
ryšius Europos Sąjungoje ir juo turėtų būti sukuriamas didinamasis poveikis pritraukiant 
investicijoms reikalingą viešąjį ir privatųjį kapitalą, kurio dydis vertinamas 1000 mlrd. eurų.

Kadangi projektams finansuoti nepakaks vien nacionalinio ir vietos lygmens viešųjų biudžetų, 
siekiant pritraukti kitą viešojo ir privačiojo sektorių finansavimą ir sumažinti privačių 
investuotojų riziką, Komisija siūlo naują biudžeto priemonę.

Siekiant užtikrinti skaitmeninių paslaugų plataus masto plėtojimą, ypač Europos Sąjungos 
kaimo vietovėse, naudoti struktūrinius fondus ir Konkurencingumo ir naujovių programą 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros projektams ir tik bandomiesiems projektams 
nepakanka. Be to, sunki ekonominė padėtis, su kuria susiduria ES ir ypač kai kurios šalys, 
kelia pavojų investicijoms į naują infrastruktūrą ir Europos bendrosios skaitmeninės rinkos 
kūrimui.

EITP pakeičia TEN-T, TEN-E ir eTEN teisinį pagrindą vienu atskiru reglamentu dėl 
finansavimo, kuriuo siekiama užtikrinti kiek įmanoma didesnę integraciją ir sinergiją su 
kitomis ES priemonėmis ir kitų sričių ES politika ir reglamentais.

EITP numatoma skirti beveik 9,2 mlrd. eurų investicijoms į spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir transeuropines skaitmenines paslaugas remti. Pagrindinis 
pasiūlymo tikslas – pasiekti Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslus iki 2020 m. visiems 
suteikti prieigą prie mažiausiai 30 megabitų per sekundę (Mbps) spartos plačiajuosčio ryšio, o 
mažiausiai 50 proc. namų ūkių suteikti galimybę naudotis didesne nei 100 Mbps sparta.

Mažiausiai 7 mlrd. EUR iš siūlomų 9,2 mlrd. EUR būtų skiriama investicijoms į didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą. Likusi dalis daugiausia dotacijų pavidalu būtų 
skiriama projektams, kuriais padedama pradėti teikti pagrindines viešąsias ir prie tinklo 
prijungtas paslaugas. Tie projektai apima tarpvalstybines viešojo intereso paslaugas 
(e. sveikata, e. tapatybė, e. teisingumo paslaugos ir t. t.) ir piliečiams, valstybės valdymo 
institucijoms ir ES pramonei turėtų užtikrinti sparčią prieigą prie skaitmeninių platformų, 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros ir telekomunikacijos tinklų.

Plačiajuostis internetas ir tarpvalstybinės skaitmeninės paslaugos yra ateities skaitmeninė 
infrastruktūra ir, pasak daugelio tyrimų, darys didelį poveikį darbo našumui ir BVP vienam 
gyventojui. Apskaičiuota, kad plačiajuosčio ryšio skverbties padidėjimas 10 proc. per bet 
kuriuos metus siejamas su 1,5 proc. darbo našumo didėjimu per kitus penkerius metus.
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Remdamasi kukliausiais skaičiavimais Europos komisija mano, kad EITP galėtų paskatinti 
daugiau nei 50 mlrd. EUR ir iki 100 mlrd. EUR dydžio finansines investicijas į didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą.

Šio pasiūlymo dėl reglamento tikslas yra nustatyti gaires transeuropinių telekomunikacijų 
tinklų srityje, siekiant panaikinti pašalinti kliūtis užbaigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką ir 
panaikinti ES regionus skiriantį skaitmeninį atotrūkį, skatinant privačias investicijas 
vietovėse, kuriose šiuo metu teikiamas mažos spartos ryšys arba ryšys visai neteikiamas.

1. Bendrosios pastabos

Pranešėjas iš esmės sutinka su Komisijos pasiūlymu. Plačiajuosčiam ryšiui ir skaitmeninėms 
paslaugoms skirtos infrastruktūros srityje EITP gali būti laikoma vienu iš galimų papildomų 
mechanizmų, kuris gali paskatinti reikiamas privačiojo ir viešojo sektoriaus investicijas tose 
vietovėse. Kai kurios iš šių investicijų, visų pirma į nekomercinius ar mažo pelningumo 
projektus, gali nevykti nesuteikus šios siūlomos finansinės paramos.

Pranešėjas mano, kad šiuo reglamentu, kartu su reglamentu dėl EITP, daugiausia turėtų būti 
sukuriama verslui palanki aplinka telekomunikacijų infrastruktūrai plėtoti. Tai turėtų būti 
daugiausia atliekama naudojant finansines priemones, pvz., garantijas ir t. t. Dotacijos turėtų 
būti naudojamos tik išimtiniais atvejais.

Todėl pranešėjas mano, kad būtina, kad valstybės narės toliau skatintų rinkos su 
telekomunikacijos infrastruktūra kūrimą panaikinant kliūtis, trukdančias spartesnei pažangai ir 
skatinant konkurenciją šioje rinkoje. Centralizuotai planuojami ir valdomi tolesnio IRT 
sektoriaus vystymo projektai yra nerekomenduojami dėl glaudžių šio sektoriaus ryšių su rinka 
ir sparčių jo plėtojimo krypties pokyčių.

Visiškai rinka paremtoje aplinkoje pagal šį reglamentą neturėtų būti vykdomos ne rinkos 
principais grindžiamos priemonės ir daromas poveikis, bet turėtų būti atsakingai sušvelninami 
skaitmeninės ekonomikos trūkumai. Pagrindiniai trūkumai yra susiję su kaimo ir miesto 
vietovių skaitmenine atskirtimi, susijusia su galimybėmis prisijungti prie spartaus interneto ir 
naudotis su juo susietomis skaitmeninėmis paslaugomis. Pranešėjas mano, kad šios atskirties 
sumažinimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Tai yra viena iš sričių, kuriose viešosiomis 
lėšomis gali būti veiksmingai skatinamas šios rinkos plėtojimas.
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2. Konkrečios pastabos

Siūloma priemonė daugiausia turėtų būti skirta infrastruktūros vietovėms, kuriose yra 
trūkumų, kuriuos galima sušvelninti ar pašalinti ir kurių negalima panaikinti kitomis 
priemonėmis ar kurių negali panaikinti grynai komercinis subjektas. Pranešėjas norėtų 
pabrėžti, kad finansinė parama pagal šią priemonę neturėtų sukelti ekonominės konkurencijos 
iškraipymų. Tai reiškia, kad plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai skirta finansinė parama 
daugiausia turėtų būti skirta mažo ir vidutinio gyventojų tankio vietovėms, kuriose privatūs 
investuotojai nėra linkę investuoti dėl mažo jų investicijų rentabilumo. Todėl priemone turėtų 
būti užtikrinama, kad ES finansinė parama konsoliduotų ir plėtotų mažiau apgyvendintų ir 
mažiau išsivysčiusių regionų konkurencingumą gaunant prieigą prie plačiajuosčio ryšio 
tinklų. Pasiūlymas naudoti EITP lėšas taip pat ir projektams miestuose yra netinkamas – šie 
projektai turėtų būti paliekami tik privatiems investuotojams, kadangi daugelis jų yra 
ekonomiškai perspektyvūs.

Su šiuo klausimu taip pat yra glaudžiai susijusi Europos Komisijos pastaba, kad parama 
plačiajuosčio ryšio tinklams diegti mažiau išsivysčiusiuose regionuose turėtų būti teikiama 
visų pirma pagal struktūrinių ir sanglaudos fondų priemones. Pranešėjas mano, kad mažiau 
išsivysčiusiems regionams neturėtų būti užkertamas kelias naudoti EITP lėšas panašiais 
tikslais ir kad turėtų būti sukurtos įvairių ES programų sinergijos, Kalbant apie veiksmingą 
lėšų naudojimą, labai svarbu, kad telekomunikacijų tinklams skirta EITP priemone būtų 
užtikrinamas ir energijos ir transporto sektorių papildomumas.

Kitas svarbus investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą aspektas yra susijęs su 
technologijų neutralumo sąvoka. Tuo atveju, kai esama panašias paslaugas teikiančių ir 
leidžiančių pasiekti tokią pačią spartą technologijų, jų atžvilgiu turėtų būti taikomas vienodas 
požiūris. Todėl pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento, kuriame nesiūloma 
jokių konkrečių technologiškai teisingų sprendimų, bet siūlomas technologijų mišinys, kad 
būtų pasiekti skaitmeninės darbotvarkės tikslai.

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra reglamente apibrėžta kaip laidinės ir belaidės (įskaitant 
palydovinę) prieigos tinklai. Pagrindinė jungtis prie interneto yra fiksuota, tačiau mobilių 
vartotojų skaičius ir duomenų srautas sparčiai didėja. Į šias tendencijas turėtų būti 
atsižvelgiama bendros svarbos projektų rinkinyje ir pirmenybė turėtų būti teikiama atviro 
spartaus ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio tinklų diegimui.

Kalbant apie Komisijos kompetenciją pagal šį reglamentą, pranešėjas norėtų užkirsti kelią bet 
kokiam nepagrįstam Komisijos kompetencijos padidinimui. Pirmasis klausimas šiuo aspektu 
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apima deleguotuosius aktus. Pagal šį pasiūlymą Komisija turi daug galių pakeisti, pašalinti ir 
pridėti naujus bendros svarbos projektus, kurie yra labai svarbūs šiam reglamentui. Todėl 
būtina užtikrinti, kad būtų sukurtas atskiras kontrolės mechanizmas, pagal kurį bus tikrinami 
Komisijos veiksmai.

IRT yra dinamiškas ir sparčiai besivystantis sektorius, todėl, viena vertus, būtina, kad 
reglamentas būtų lankstus ir jame būtų atsižvelgiama į vystymosi kaitą, kita vertus, trumpuoju 
laikotarpiu keičiant projektus ir juos išbraukiant iš sąrašo, reglamentu neturi būti keliama 
grėsmė šios rinkos teisiniam tikrumui ir tikrumui dėl investicijų.

pranešėjas taip pat mano, kad esama tokios pačios problemos ekspertų grupės vertinimo ir 
veikimo klausimu.


