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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) telekomunikacijų tinklai ir paslaugos 
vis labiau tampa internetine infrastruktūra, 
kurioje plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vis svarbesne 
ryšio, paslaugų ir verslo platforma. Todėl 
galimybė visoje Europoje naudotis sparčia 
prieiga prie interneto ir viešojo intereso 
skaitmeninių paslaugų labai svarbi 
ekonomikos augimui, konkurencingumui
ir bendrajai rinkai;
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Pakeitimas 3

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

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino Europos skaitmeninę 
darbotvarkę ir visas institucijas paragino ją 
visiškai įgyvendinti. Skaitmenine 
darbotvarke siekiama nustatyti kryptį, kuri 
užtikrintų galimybę geriausiai panaudoti 
informacinių ir ryšio technologijų 
ekonominį potencialą, visų pirma diegiant 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklus 
siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
europiečiai galėtų naudotis įvairiomis 
technologijomis grindžiamu internetu 
didesne nei 30 Mbps ryšio sparta, o ne 
mažiau kaip 50 % Europos namų ūkių 
naudotųsi internetu didesne kaip 100 Mbps 
ryšio sparta. Skaitmenine darbotvarke 
siekiama užtikrinti stabilų teisinį pagrindą, 
kuriuo būtų skatinamos investicijos į atvirą 
ir konkurencingą spartaus interneto 
infrastruktūrą ir susijusias paslaugas; tikra 
bendroji interneto turinio ir paslaugų rinka; 
aktyvi parama turtingam Europos 
kultūriniam paveldui skaitmeninti ir 
prieigos prie interneto bei visuotinio 
naudojimosi juo skatinimas, ypač skatinant 
kompiuterinį raštingumą ir prieinamumą. 
Be to, valstybės narės turėtų įgyvendinti 
nacionalinius didelės spartos interneto 
diegimo planus, pagal kuriuos viešasis 
finansavimas būtų tikslingai skiriamas 
sritims, kuriose nepakanka privačiųjų 
investicijų į interneto infrastruktūrą, ir būtų 
skatinama diegti pažangias prieinamas 
internetines paslaugas ir jomis naudotis;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) valstybės narės raginamos taip pat 
pasinaudoti struktūriniais fondais 
skaitmeninės darbotvarkės tikslams 
pasiekti ir kartu užtikrinti pagrindų 
programos, struktūrinių fondų ir 
nacionalinės politikos sinergiją 
atsižvelgiant į platesnius ES 
konkurencingumo tikslus, ekonominį 
augimą ir sanglaudą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) tokie prioritetai, kaip spartieji tinklai, 
tarpvalstybinės viešosios paslaugos, 
galimybė naudotis daugiakalbėmis 
paslaugomis, sauga, saugumas ir 
pažangiosios energetikos paslaugos, yra 
visos specifinės sritys, kuriose vietos ir 
regionų valdžios institucijos vienu metu 
yra svarbiausios veikėjos, teikėjos ir 
naudos gavėjos;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) reikalavimus atitinkančių projektų, 
kuriuos ketinama finansuoti pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, 
sąrašas lankstus, kad būtų galima 
atsižvelgti į specifiką, kuri būdinga visai 
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Sąjungai, o labiausiai valstybės narėms, 
ypač kai tai susiję su plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros projektais;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) įgyvendinant Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę neturėtų 
būti pakenkta sanglaudos politikos 
tikslams. Įgyvendindamos siūlomas 
priemones valstybės narės turėtų imtis 
būtinų veiksmų, kad išvengtų didesnės 
administracinės naštos nacionaliniu 
lygmeniu ir taip pat teiktų vietos ir 
regionų valdžios institucijoms techninę 
pagalbą, kuri būtina norint naudoti 
naująsias finansines priemones ir 
užtikrinti jų sverto poveikį;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) atvirų ir konkurencingų rinkų sistemoje 
Sąjungos intervencija būtina siekiant 
išspręsti rinkos problemas ir imtis 
priemonių siekiant išspręsti per mažų 
investicijų į nekomercinius projektus 
problemą. 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;



AD\914966LT.doc 7/17 PE494.848v02-00

LT

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) kadangi esama prieigos prie spektro 
problemų, belaidžiai plačiajuosčio ryšio 
tinklai gali atlikti esminį vaidmenį 
apimant visas vietoves, įskantant kaimo ir 
atskirtas vietoves, kuriose nėra kitokių 
pasirinkimo galimybių;

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 

(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 
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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;

konsultuotųsi regionų ir vietos lygmeniu, 
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;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) prisidedama prie ekonomikos augimo, 
gerovės kūrimo, darbo vietų kūrimo, 
skatinama socialinė įtrauktis ir remiama
bendrosios rinkos plėtra, todėl gerinamas 
Europos ekonomikos konkurencingumas, 
įskaitant mažų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) prisidedama prie kasdienio piliečių 
gyvenimo ir verslo įmonių bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo, nes 
skatinamas nacionalinių telekomunikacijų 
tinklų sujungimas, jų sąveika ir prieiga prie 
tokių tinklų su sąlyga, kad vystant 
plačiajuosčio ryšio tinklus kartu mokoma, 
kaip išnaudoti jų potencialą, sudarant 
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vietos ir regionų valdžios institucijoms 
galimybę įgyvendinti jų specifinių vietos ir 
regionų reikmių požiūriu tinkamiausius 
sprendimus;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) prisidedama prie kasdienio piliečių 
gyvenimo ir verslo įmonių bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo 
visais lygmenimis, nes skatinamas 
nacionalinių telekomunikacijų tinklų 
sujungimas, jų sąveika ir prieiga prie tokių 
tinklų, turint mintyje tai, kad rečiau 
apgyvendinti ir mažiau išsivystę regionai 
turi būti įtraukti ir juose turi būti 
užtikrintas ryšys;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas 
vadovaujantis technologijų neutralumo 
principu visoje Europoje, todėl tampa 
lengviau kurti ir diegti transeuropines 
skaitmenines paslaugas ir užtikrinti tvarų 
Europos pramonės konkurencingumą;
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Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) panaikinamas regionų atotrūkis 
užtikrinant greitas ir patikimas ryšių 
jungtis, kurias papildytų veiksmingos 
bevielio judriojo ryšio paslaugos, 
atliekančios itin svarbų vaidmenį 
skatinant regionų konkurencingumą, 
prieinamumą ir žmonių lygybę;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos, kad būtų pasiekti šie tikslai, 
valstybės narės kiekvienu atitinkamu 
proceso etapu turi užtikrinti konsultacijas 
su procese dalyvaujančiomis vietos ir 
regionų institucijomis.

Pakeitimas 18

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;

Pagrindimas

Investavimas į itin spartaus interneto paklausą – ypač didelės rizikos sritis. Statistiniai 
duomenys rodo, kad itin spartaus interneto vartojimas labai atsilieka nuo faktinės 
plačiajuosčio ryšio aprėpties. Todėl renkantis technologijas ir projektus, kuriuos ketinama 
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finansuoti, turėtų būti atsižvelgta į faktinę prieigos prie plačiajuosčio ryšio paklausą.

Pakeitimas 19

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 
naudojant visas esamas technologijas ir
vadovaujantis technologijų neutralumo 
principu 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;

Pagrindimas

Investavimas į itin spartaus interneto paklausą – ypač didelės rizikos sritis. Statistiniai 
duomenys rodo, kad itin spartaus interneto vartojimas labai atsilieka nuo faktinės 
plačiajuosčio ryšio aprėpties. Todėl renkantis technologijas ir projektus, kuriuos ketinama 
finansuoti, turėtų būti atsižvelgta į faktinę prieigos prie plačiajuosčio ryšio paklausą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) plačiajuosčio ryšio tinklų plėtojimas 
tam, kad būtų sujungtos valstybių narių 
izoliuotų kaimo bendruomenių mokyklos 
siekiant kurti nuotolinio mokymo 
programas norint išvengti gyventojų 
skaičiaus mažėjimo tuose regionuose;
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Pakeitimas 21

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 regionų 
valdžios institucijas, pagal atitinkamus šio 
reglamento reikalavimus imasi reikiamų 
teisinių, administracinių, techninių ir 
finansinių priemonių.

Pagrindimas
Paminėti vietos ir regionų institucijas būtų naudinga dėl pirmiau jau nurodytų priežasčių.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, jog vietos ir 
regionų valdžios institucijos visapusiškai 
ir veiksmingai dalyvautų vadovaujant 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
iniciatyvoms, kaip priemonei jų 
paslaugoms tokiose srityse, kaip sveikatos 
priežiūra, švietimas, viešieji pirkimai, 
saugumas ir socialinės paslaugos, 
pagerinti.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija ir valstybės narės skatina 
vietos ir regionų valdžios institucijas 
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naudotis viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystėmis, kad būtų užtikrintos 
plačiajuosčio ryšio paslaugos, ypač kaimo 
vietovėse, ir tai remia. Šiuo požiūriu itin 
svarbu, kad valstybės narės stiprintų savo 
viešųjų institucijų administracinius 
pajėgumus vietos, regionų ir nacionaliniu 
lygmenimis ir atitinkamai atnaujintų savo 
infrastruktūrą, siekdamos užtikrinti
sėkmingą transeuropinių 
telekomunikacijų tinklų vystymą ir 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Būtinas gilesnis vietos ir regionų 
valdžios institucijų įsitraukimas siekiant iš 
esmės prisidėti skatinant pakartotinį 
viešojo sektoriaus informacijos 
panaudojimą ir, savo ruožtu, 
konkurencingumo didinimą ir naujų 
darbo vietų kūrimą.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kaimo ir retai gyvenamų vietovių, taip 
pat atokiausių regionų įtraukimo.

Pakeitimas 26

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

c) akivaizdi jo europinė pridėtinė vertė. c) akivaizdi jo europinė pridėtinė vertė, 
nustatyta galimybių vertinimais ir 
ekonominės naudos analize, atsižvelgiant 
į visuotinę svarbą ir visų gyventojų 
vienodas galimybes naudotis internetu, 
ypač regionuose, kuriuose yra didesnių 
ryšių problemų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Remdamosi pagal Reglamento XXX, 
kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė, 21 straipsnį gauta 
informacija, valstybės narės ir Komisija 
keičiasi informacija ir geriausia praktika 
apie padarytą šių gairių įgyvendinimo 
pažangą. Valstybės narės į šį procesą 
įtraukia vietos ir regionų valdžios 
institucijas.

Pakeitimas 28

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 

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, vienas 
regionų ir vienas vietos valdžios atstovas. 
Ekspertų grupė gali taip pat svarstyti bet 
kurį kitą transeuropinių telekomunikacijos 
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tinklų plėtros klausimą. tinklų plėtros klausimą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kaimo vietovės ir mažo gyventojų tankio 
sritys – paprastai jose užtikrinamas mažos 
spartos ryšys, o tam tikrais atvejais ryšio 
apskritai nėra. Mažai tikėtina, kad 
investicijos bus patrauklios verslui, ir kad 
iki 2020 m. bus įgyvendinti Europos 
uždaviniai. Investicijoms šiose srityse 
reikalinga didesnė finansinė parama, 
teikiama kaip dotacijos, galbūt kartu 
taikant ir kitas finansines priemones. 
Tokios sritys apima tolimus ir retai 
apgyvendintus regionus, kuriuose arba 
labai didelės investicijų sąnaudos, arba 
labai mažos žmonių pajamos. Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės parama 
šiose srityse turi papildyti sanglaudos 
fondų arba kaimo plėtros ir kitą tiesioginę 
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tiesioginę viešąją paramą; viešąją paramą siekiant užtikrinti vienodą 
prieigą prie interneto ir taip skatinti 
augimą ir užimtumą bei skatinti įsikurti 
demografinių problemų turinčiuose 
regionuose;
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