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Pakeitimas 1
Seán Kelly

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus būtina užtikrinti 
veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų 
teikimą, kad būtų skatinamas ekonomikos 
augimas, stiprinamas Europos 
konkurencingumas ir sudaromos galimybės 
visiems regionams ir visuomenės grupėms 
naudotis skaitmenine erdve,

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus nepaprastai svarbu 
užtikrinti veiksmingą plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimą, kad būtų skatinamas 
tvarus, integracinis ir teritorinę sanglaudą 
užtikrinantis ekonomikos augimas, 
stiprinamas Europos konkurencingumas ir 
sudaromos galimybės visiems regionams ir 
visuomenės grupėms naudotis skaitmenine 
erdve,

Or. en

Pakeitimas 2
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus būtina užtikrinti 
veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų 
teikimą, kad būtų skatinamas ekonomikos 
augimas, stiprinamas Europos 
konkurencingumas ir sudaromos galimybės 
visiems regionams ir visuomenės grupėms 
naudotis skaitmenine erdve,

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus, o šioje Europos 
strategijoje numatytas augimas būtų 
pažangus, tvarus ir integracinis, būtina 
užtikrinti veiksmingą plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimą visos ES mastu, kad būtų 
skatinamas ekonomikos augimas, 
stiprinamas Europos konkurencingumas ir 
užimtumo didinimas, sudaromos 
galimybės visiems regionams ir 
visuomenės grupėms naudotis skaitmenine 
erdve,

Or. lt
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Pakeitimas 3
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus būtina užtikrinti 
veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų 
teikimą, kad būtų skatinamas ekonomikos 
augimas, stiprinamas Europos 
konkurencingumas ir sudaromos 
galimybės visiems regionams ir 
visuomenės grupėms naudotis 
skaitmenine erdve,

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus būtina užtikrinti 
veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų 
teikimą, kad būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos vykdyti mokslinius tyrimus ir 
diegti inovacijas, taip stiprinant Europos 
konkurencingumą ir skatinant ilgalaikį 
augimą, 

Or. es

Pakeitimas 4
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus būtina užtikrinti 
veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų 
teikimą, kad būtų skatinamas ekonomikos 
augimas, stiprinamas Europos 
konkurencingumas ir sudaromos galimybės 
visiems regionams ir visuomenės grupėms 
naudotis skaitmenine erdve,

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus būtina užtikrinti 
veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų 
teikimą, kad būtų skatinamas ekonomikos 
augimas, stiprinamas Europos 
konkurencingumas, remiamos inovacijos, 
supaprastinamos administracinės 
procedūros, skatinama teikti skaitmenines 
viešąsias paslaugas ir sudaromos 
galimybės visiems regionams ir 
visuomenės grupėms naudotis skaitmenine 
erdve,

Or. pt
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Pakeitimas 5
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus būtina užtikrinti 
veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų 
teikimą, kad būtų skatinamas ekonomikos 
augimas, stiprinamas Europos 
konkurencingumas ir sudaromos galimybės 
visiems regionams ir visuomenės grupėms
naudotis skaitmenine erdve,

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos 
„ES 2020“ tikslus būtina užtikrinti 
veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų 
teikimą, kad būtų skatinamas ekonomikos 
augimas, stiprinamas Europos 
konkurencingumas ir sudaromos galimybės 
visiems regionams, miestams ir 
savivaldybėms visapusiškai naudotis 
XXI amžiaus skaitmeninėmis 
technologijomis,

Or. cs

Pakeitimas 6
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi vienas iš ES tikslų turėtų būti 
siekis sudaryti galimybę visiems 
regionams ir visuomenės grupėms 
naudotis skaitmenine erdve, 

Or. es

Pakeitimas 7
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Europos kabelinio ryšio 
projektas, kuris buvo pradėtas vykdyti 
praeitame amžiuje siekiant kurti 
pažangią, simetrinio greičio ryšiu 
besinaudojančią visuomenę, nebuvo 
vienodai įgyvendinamas ir dėl to atsirado 
šiuolaikinių atskirties zonų,

Or. it

Pakeitimas 8
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi turint omenyje tai, kad 
socialinė, ekonominė ir teritorinė 
sanglauda turėtų užtikrinti tolygų 
vystymąsi, reikia atsižvelgti į silpną 
pradinę įvairių regionų padėtį, 
susidariusią dėl valstybių narių ir regionų 
technologijų plėtros skirtumų,   

Or. it

Pakeitimas 9
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas užtikrinant nedideles 
kainas naudotojams turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
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sąlygas; atkreipia dėmesį į tai, jog kitu 
atveju gresia pavojus, kad Europoje bus 
sukurta skaitmeninė atskirtis ir kad kaimo 
vietovės vystymosi proceso metu liks 
nuošalyje;  

Or. de

Pakeitimas 10
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas ir itin svarbios siekiant skatinti 
ekonominę veiklą kaimo vietovėse;

Or. fr

Pakeitimas 11
Seán Kelly

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

1. pabrėžia, kad visuotinis plačiajuosčio 
ryšio paslaugų teikimas turi tapti 
universaliąja paslauga, nes tokios 
paslaugos yra būtinos Europoje kuriant 
lygiavertes gyvenimo sąlygas;

Or. en
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Pakeitimas 12
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

1. mano, kad prie konkrečių poreikių 
pritaikytas visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas už prieinamą kainą turi 
tapti universaliąja paslauga, nes tokios 
paslaugos yra būtinos Europoje kuriant 
lygiavertes gyvenimo sąlygas;

Or. de

Pakeitimas 13
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
visoje Europoje kuriant lygiavertes 
gyvenimo sąlygas, tame tarpe ir kaimo 
vietovėse;

Or. lt

Pakeitimas 14
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
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Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas, naudingos siekiant užtikrinti 
lygias galimybes ir padeda vykdyti kovos 
su skaitmenine atskirtimi veiksmus;

Or. pt

Pakeitimas 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas, ypač kalbant apie 
mobiliųjų telefonų tinklus, kuriuos 
naudojant teikiamos veiksmingesnės 
paslaugos ir reikia mažiau investicijų, 
negu fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms 
teikti, turi tapti universaliąja paslauga, nes 
tokios paslaugos yra būtinos kuriant 
lygiavertes gyvenimo sąlygas miesto ir 
kaimo vietovėse bei įvairiuose regionuose 
ir valstybėse narėse ir tokiu būdu 
prisidedama prie sanglaudos politikos 
įgyvendinimo Europoje;

Or. ro

Pakeitimas 16
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas ir tuo būdu skatinama ES regionų 
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sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 17
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes gyvenimo 
sąlygas;

1. mano, kad visuotinis plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas turi tapti universaliąja 
paslauga, nes tokios paslaugos yra būtinos 
Europoje kuriant lygiavertes prieigos prie 
skaitmeninės informacijos galimybes;

Or. de

Pakeitimas 18
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia plačiajuosčio ryšio, kaip 
teritorinės sanglaudos elemento, svarbą 
Europoje ir palankiai vertina veiklos 
koncentraciją ir grupavimą tam tikruose 
regionuose, jei bus kuriamos tarpusavio 
sąsajos ir bendradarbiaujama pagal 
Europos bendradarbiavimo ir vystymo 
programas;

Or. nl
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Pakeitimas 19
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia poreikį kaip įmanoma geriau 
pasinaudoti papildomųjų technologijų, 
pvz., palydovinio plačiajuosčio ryšio, 
privalumais siekiant plačiajuosčio ryšio 
aprėpties kaimo vietovėse be 
nereikalingos naštos vartotojams ir 
pramonei;

Or. en

Pakeitimas 20
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad kabeliniam ryšiui be jokių 
išimčių turėtų būti teikiama pirmenybė 
kuriant visus naujus telekomunikacijų 
tinklus ir kad esamos belaidžio interneto 
(angl. WiFi), belaidės telekomunikacijų 
technologijos (angl. WiMAX) ir ilgalaikės 
raidos (angl. LTE) ryšio zonos, jei tik 
įmanoma, turėtų būti pakeistos 
plačiajuosčiu kabeliniu ryšiu; 

Or. fr

Pakeitimas 21
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad su vietos gyventojais turėtų 
būti konsultuojamasi dėl bet kokių naujų 
WiFi, WiMAX ir LTE tinklų diegimo ir 
kad belaidžio ryšio zonų neturėtų būti prie 
pastatų, kuriais naudojasi pažeidžiamų 
gyventojų grupės, pvz., prie mokyklų ir 
ligoninių;

Or. fr

Pakeitimas 22
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. skaitmeninės technologijos itin 
svarbios siekiant teritorinės sanglaudos ir 
užtikrinant svarbesnį atokiausių ES 
regionų vaidmenį; atsižvelgiant į tai, turi 
būti imtasi veiksmų siekiant įveikti 
sunkumus, su kuriais susiduria regionai 
technologijų ir paslaugų srityse, kalbant 
apie prieinamumą, kokybę ir kainą, kad 
šie regionai galėtų priartėti prie vidutinių 
ES standartų;

Or. pt

Pakeitimas 23
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad greta 
priemonių, skirtų plačiajuosčio ryšio 
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tinklų ir kitų tinklų technologijų diegimui 
remti, itin svarbu užtikrinti, kad 
investicijos taip pat būtų skiriamos 
siekiant kurti taikomąsias programas ir 
informacinių technologijų infrastruktūros 
naudojimo programas, kurios padėtų 
pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas, būtų 
naudingos teikiant viešąsias paslaugas 
internetu ir stiprintų viešosios 
administracijos darbo kokybę;  

Or. cs

Pakeitimas 24
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų;

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionines valdžios institucijas kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų;

Or. de

Pakeitimas 25
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
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administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų;

administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų, kurios turėtų 
užtikrinti pakankamas investavimo 
paskatas visiems rinkos dalyviams;

Or. lt

Pakeitimas 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų;

2. pažymi, kad valstybės pagalba 
plačiajuosčiam ryšiui diegti, tikslingai 
panaudojant ES lėšas šioje srityje, yra 
tinkamas sprendimas tuo atveju, jei plėtoti 
plačiajuostį ryšį neapsimoka ekonominiu 
požiūriu; atsižvelgiant į tai, kad
nacionalinių ir Europos plačiajuosčio ryšio 
skatinimo programų įgyvendinimas susijęs 
su didelėmis administracinius ir planavimo 
sąnaudomis, ragina Komisiją ir valstybes 
nares kiek įmanoma supaprastinti paramos 
teikimo sąlygas ir procedūras, kad taip būtų 
galima skirti daugiau išmokų ir padėti 
paspartinti plačiajuosčio ryšio plitimą;  

Or. de

Pakeitimas 27
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
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plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų 
galima skirti daugiau išmokų;

plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad kiek įmanoma būtų 
supaprastintos paramos teikimo sąlygos ir 
procedūros ir kad regionai, miestai ir 
savivaldybės galėtų kuo skubiau gauti 
didžiausią galimą finansinę paramą;

Or. cs

Pakeitimas 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų;

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinant informacinės visuomenės 
iniciatyvas kiek įmanoma supaprastinti 
paramos teikimo sąlygas ir procedūras bei 
teikti pagalbą jas vykdant, kad taip būtų 
galima skirti daugiau išmokų šiame 
sektoriuje;

Or. ro

Pakeitimas 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
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įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų;

įgyvendinimas ir keitimosi gerąja patirtimi 
tobulinimas regionų lygmeniu susijęs su 
didelėmis administracinius ir planavimo 
sąnaudomis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares kiek įmanoma supaprastinti paramos 
teikimo sąlygas ir procedūras ir skatinti 
viešojo ir privataus sektorių partnerystes, 
kad taip būtų galima skatinti naudoti 
Europos lėšas, skirtas informacijos ir 
ryšių technologijų paslaugoms įvairinti;

Or. ro

Pakeitimas 30
Sophie Auconie

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų;

2. pažymi, kad nacionalinių ir Europos 
plačiajuosčio ryšio skatinimo programų 
įgyvendinimas susijęs su didelėmis 
administracinius ir planavimo sąnaudomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kiek 
įmanoma supaprastinti paramos teikimo 
sąlygas ir procedūras, kad taip būtų galima 
skirti daugiau išmokų ir skatinti 
ekonomikos vystymąsi atitinkamose 
vietovėse;

Or. fr

Pakeitimas 31
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją pagal reguliavimo 
sistemą taikyti daugiau priemonių, 
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kuriomis skatinamos investicijos, ir teikti 
paskatas pasinaudoti sąveikos privalumais 
įgyvendinant infrastruktūros projektus;   

Or. en

Pakeitimas 32
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams;

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams ir ar turėtų būti leidžiama 
nukrypti nuo standartinių plačiajuosčio 
ryšio paramos priemonių; be to, mano, 
kad plačiajuostį ryšį reglamentuojančiose 
gairėse turėtų paaiškinamas teisės aktų, 
kuriais remiantis teikiama parama, 
taikymas steigiant viešąsias plačiajuosčio 
ryšio įmones, vykdant savivaldybių 
bendradarbiavimą arba veiklą pagal 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
modelius; 

Or. de

Pakeitimas 33
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
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pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams;

pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams, kas skatintų investicijas ir 
inovacijas, šalintų plačiajuosčio ryšio 
diegimo kliūtis;

Or. lt

Pakeitimas 34
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes
investuotojams;

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema kai kuriais 
aspektais yra nelanksti ir praktikoje dažnai 
sukelia problemų dėl teisinio netikrumo, 
todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles, kad būtų sukurta 
patrauklesnė investuotojams sistema;

Or. es

Pakeitimas 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
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investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams;

investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams; ragina Komisiją ir 
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 
instituciją, pasikonsultavus su viešosios 
valdžios institucijomis, sudaryti 
palankesnes sąlygas kurti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes ir naudoti 
ne tik Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos investicijų banko ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko lėšas, bet 
ir kitas Europos finansines priemones;

Or. de

Pakeitimas 36
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams;

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams, taip pat išvengti 
nereikalingos administracinės naštos 
regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms; 

Or. cs

Pakeitimas 37
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir padaryti patrauklesnes 
investuotojams;

3. pažymi, kad esama Europos valstybės 
pagalbos teisės aktų sistema praktikoje 
dažnai sukelia problemų dėl teisinio 
netikrumo, todėl tai trukdo planuojamoms 
investicijoms; todėl ragina Komisiją 
patikrinti, kiek būtų galima supaprastinti 
šias taisykles ir pritaikyti jas siekiant 
skatinti investicijas, ypač tose srityse, 
kuriose kitu atveju investuoti 
neapsimokėtų;

Or. ro

Pakeitimas 38
Alain Cadec

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina regionines ir vietos valdžios 
institucijas bei verslo įmones panaudoti 
Europos regioninės plėtros fondo lėšas 
siekiant gerinti teritorinę plačiajuosčio 
ryšio paslaugų aprėptį, ypač kaimo 
vietovėse;

Or. fr

Pakeitimas 39
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. remia sparčią plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros plėtrą ir ragina valstybes 
nares nedelsiant įgyvendinti 
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rekomendacijas dėl naujos kartos 
prieigos, kuriomis siekiama padidinti 
teisinį tikrumą, skatinti investicijas ir 
stiprinti konkurenciją; mano, jog 
reguliavimo institucijos turi užtikrinti, kad 
visiems rinkos dalyviams tuo pačiu metu 
būtų teikiama pakankamai paskatų 
konkuruoti ir investuoti; 

Or. de

Pakeitimas 40
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
geografinių ir gamtinių kai kurių regionų 
ypatumų, ypač kalnuotose ir sunkiai 
prieinamose vietovėse, nėra galimybės 
įrengti interneto prieigos panaudojant 
antžeminių ryšių linijas ir kad naujos 
kartos antžeminio belaidžio ryšio 
paslaugos yra alternatyvi priemonė 
siekiant užtikrinti plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimą šiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 41
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti 
viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystėms ir sudaryti palankesnes 
sąlygas naudoti struktūrines priemones 
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šioje srityje; 

Or. ro

Pakeitimas 42
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių, atsižvelgiant į vis 
didėjančius duomenų perdavimo srautus 
teikiant naujoviškas interneto paslaugas, 
pvz., e. vyriausybės, e. sveikatos priežiūros 
ir e. mokymosi iniciatyvas, ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, ir užtikrinant vietos 
valdžios institucijų dalyvavimą, į 
plačiajuostį ryšį reglamentuojančias gaires 
kaip kitą galimybę įtraukti naujus didelį ir 
didžiausią interneto greitį užtikrinančių 
tinklų modelius;

Or. de

Pakeitimas 43
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
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Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius;

Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius, kad plačiajuosčio ryšio 
funkcijos būtų prieinamos visiems 
europiečiams;

Or. lt

Pakeitimas 44
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, ir siekiant užtikrinti, 
kad miesto ir kaimo vietovėms bei retai 
apgyvendintoms teritorijoms būtų 
sudarytos lygios galimybės ir 
garantuojami vienodi kokybės, prieigos ir 
kainos standartai, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų,
įskaitant piliečių tinklus ir viešuosius 
tinklus arba naudojant viešąsias lėšas 
įsigytus tinklus, modelius;

Or. de
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Pakeitimas 45
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuostį ryšį
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuosčio ryšio 
naudojimą reglamentuojančias gaires kaip 
kitą galimybę įtraukti naujus didelį ir 
didžiausią interneto greitį užtikrinančių 
tinklų modelius;

Or. cs

Pakeitimas 46
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi salose, kalnuotose ir kaimo 
vietovėse diegti naujos kartos prieigos 
tinklų, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius;

Or. en
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Pakeitimas 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
pasikeitusių poreikių ateityje reikia 
atitinkamai pakeisti sąvokos „pagrindinių 
paslaugų teikimas“ apibrėžtį; todėl ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galimai 
iškilsiančią problemą, kad rinka bus 
nepajėgi kaimo vietovėse diegti naujos 
kartos prieigos tinklų, į plačiajuostį ryšį 
reglamentuojančias gaires kaip kitą 
galimybę įtraukti naujus didelį ir didžiausią 
interneto greitį užtikrinančių tinklų 
modelius; ragina naudoti belaidžio ryšio 
(angl. WiFi) tinklus siekiant plėtoti 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, ypač 
labiau atskirtose kaimo vietovėse, nes 
tokiu būdu galima sumažinti sąnaudas ir 
sutrumpinti įrengimo terminus; 

Or. ro

Pakeitimas 48
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tikslą kurti 
nuspėjamą reguliavimo aplinką 
investicijoms ir konkurencijai siekiant 
skatinti investuoti į didelį interneto greitį 
užtikrinančius tinklus, techniniu ir 
ekonominiu aspektais tinkamą ir 
nediskriminuojamąją prieigą bei 
bendradarbiavimo galimybes; 
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Or. de

Pakeitimas 49
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad nors ir užtikrinus pagrindinių 
paslaugų teikimą vadinamojo skaitmeninio 
dividendo dažniais, nebus išspręsta, 
vertinant ilgalaikiu aspektu, naujos kartos 
prieigos tinklų trūkumo problema; todėl 
mano, kad yra naudinga tokiose teritorijose 
skatinti tiesti naujos kartos prieigos 
tinklams reikalingus kanalus.

5. mano, kad nors ir užtikrinus pagrindinių 
paslaugų teikimą vadinamojo skaitmeninio 
dividendo dažniais, nebus išspręsta, 
vertinant ilgalaikiu aspektu, naujos kartos 
prieigos tinklų trūkumo problema, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad radijo ryšys gali 
turėti ilgalaikio poveikio sveikatai; todėl 
mano, kad yra naudinga tokiose teritorijose 
skatinti tiesti naujos kartos prieigos 
tinklams reikalingus kanalus.

Or. de

Pakeitimas 50
Seán Kelly

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad nors ir užtikrinus pagrindinių 
paslaugų teikimą vadinamojo skaitmeninio 
dividendo dažniais, nebus išspręsta, 
vertinant ilgalaikiu aspektu, naujos kartos 
prieigos tinklų trūkumo problema; todėl 
mano, kad yra naudinga tokiose teritorijose 
skatinti tiesti naujos kartos prieigos 
tinklams reikalingus kanalus.

5. mano, kad nors ir užtikrinus pagrindinių 
paslaugų teikimą vadinamojo skaitmeninio 
dividendo dažniais, nebus išspręsta, 
vertinant ilgalaikiu aspektu, naujos kartos 
prieigos tinklų trūkumo problema; todėl 
mano, kad yra naudinga tokiose teritorijose 
mobilizuoti visas prieinamas ES, 
nacionalines ir regionines lėšas siekiant 
tiesti naujos kartos prieigos tinklams 
reikalingus kanalus.

Or. en
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Pakeitimas 51
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad nors ir užtikrinus pagrindinių 
paslaugų teikimą vadinamojo skaitmeninio 
dividendo dažniais, nebus išspręsta, 
vertinant ilgalaikiu aspektu, naujos kartos 
prieigos tinklų trūkumo problema; todėl 
mano, kad yra naudinga tokiose teritorijose 
skatinti tiesti naujos kartos prieigos 
tinklams reikalingus kanalus.

5. mano, kad nors ir užtikrinus pagrindinių 
paslaugų teikimą vadinamojo skaitmeninio 
dividendo dažniais remiantis ilgalaikės 
raidos (angl. LTE) technologija, nebus 
išspręsta, vertinant ilgalaikiu aspektu, 
naujos kartos prieigos tinklų trūkumo 
kaimo vietovėse problema; todėl mano, kad 
yra naudinga tokiose teritorijose skatinti 
tiesti naujos kartos prieigos tinklams 
reikalingus kanalus, pirmenybę teikiant 
skaidulinių optinių plačiajuosčio ryšio 
tinklų plėtrai tais atvejais, kai ilgalaikiu 
požiūriu šis sprendimas geriausias 
ekonominiu ir tvarumo aspektais. 

Or. de

Pakeitimas 52
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad papildomosios 
technologijos, pvz., satelitinės sistemos, 
turi būti optimaliai panaudojamos, kad 
kaimo vietovėse būtų užtikrintas 
ekonominiu požiūriu tvarus plačiajuosčio 
ryšio paslaugų teikimas už prieinamą 
kainą;    

Or. de
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Pakeitimas 53
Francesco De Angelis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad viešasis finansavimas, 
skirtas plačiajuosčio ryšio paslaugoms, 
gali būti veiksminga paskata siekiant 
stiprinti ES regionų konkurencingumą, 
jei šios lėšos bus panaudotos aktualiai 
naujos kartos infrastruktūrai su didelės 
spartos duomenų perdavimo pajėgumais 
plėtoti vietovėse, kuriose jaučiamas 
didžiausias plačiajuosčio ryšio trūkumas;  
mano, kad tokiose vietovėse, ypač tose, 
kuriose yra daug pramonės ir didelis 
gyventojų tankumas, naujoviškos ir 
kūrybiškos naujų paslaugų galimybės 
labai greitai duotų naudos atskiriems 
asmenims ir verslo įmonėms;  

Or. it

Pakeitimas 54
Francesco De Angelis

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad reikėtų imtis priemonių 
siekiant skatinti investavimo projektus, 
įskaitant viešojo ir privataus sektorių 
partnerysčių forma, kad būtų galima kurti 
atvirus tinklus, kurie padėtų veiksmingai 
stiprinti konkurenciją ir pasinaudoti 
technologijų naujovių ir ekonominio 
vystymosi teikiamomis galimybėmis ES 
regionuose;    

Or. it
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Pakeitimas 55
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina numatyti įvairias finansines 
priemones siekiant tinkamai atsižvelgti į 
regionų ypatumus, visų pirma kalbant 
apie regionus, kuriems būdingos 
specifinės ekonominės, geografinės ir 
demografinės savybės, pvz., atoki padėtis, 
esminiai sunkumai sukurti 
konkurencingą rinką arba masto 
ekonomiškumo trūkumas; 

Or. es

Pakeitimas 56
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad šioje srityje daugiausiai 
imamasi vietos lygmens veiksmų, ir remia 
Komisijos pastangas parengti ir 
patobulinti mechanizmus, kad vietos 
subjektai galėtų gauti reikiamą 
informaciją ir taip būtų sumažintos 
investavimo išlaidos; mano, jog siekiant 
užtikrinti, kad su plačiajuosčiu ryšiu 
susiję planai būtų visiškai veiksmingi, turi 
bendradarbiauti ne tik Komisija ir 
valstybės narės, bet kuriant šiuos planus 
turi dalyvauti ir regioninės ir vietos 
valdžios institucijos;   

Or. pt
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Pakeitimas 57
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad plačiajuosčio ryšio tinklų 
plėtra, ypač kaimo vietovėse, padės 
užtikrinti geresnę komunikaciją, visų 
pirma riboto judumo asmenims arba 
labiau atskirtose vietovėse gyvenantiems 
žmonėms, taip pat pagerins galimybę 
naudotis paslaugomis ir paskatins mažųjų 
ir vidutinių įmonių plėtrą kaimo vietovėse, 
taigi padės kurti naujas darbo vietas ir 
teikti naujas paslaugas šiose vietovėse;

Or. ro

Pakeitimas 58
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares numatyti, kokių 
priemonių gali būti imtasi siekiant 
palengvinti sąlygas naujiems 
operatoriams patekti į rinką, kad būtų 
skatinama konkurencinga aplinka;

Or. ro

Pakeitimas 59
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. palankiai vertina ES ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos 
veiksmų planą informacinių technologijų 
srityje ir ragina imtis priemonių siekiant 
pagerinti saugumą internete. 

Or. ro


