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PAKEITIMAI 001-028 
pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešimas
Carlos Zorrinho A8-0181/2017
Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisijos komunikate, kuriame 
išdėstoma Europos piliečių ir įmonių 
prijungimo prie interneto bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje vizija14, aprašomos 
įvairios priemonės, galinčios pagerinti 
interneto ryšį Europos Sąjungoje;

(1) 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos 
komunikate „Junglumas – bendrosios 
skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į 
Europos gigabitinę visuomenę“, kuriame 
išdėstoma Europos piliečių, viešųjų 
institucijų ir įmonių prijungimo prie 
interneto bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 
vizija, aprašomos įvairios priemonės, 
galinčios pagerinti interneto ryšį Europos 
Sąjungoje;

__________________
14 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui 
„Junglumas – bendrosios skaitmeninės 
rinkos pagrindas. Kelias į Europos 
gigabitinę visuomenę“ (COM(2016)587).
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Komisija savo 2010 m. rugpjūčio 
26 d. komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ primena, kad strategijoje 
„Europa 2020“ pabrėžiama plačiajuosčio 
ryšio diegimo svarba siekiant skatinti 
socialinę įtrauktį ir konkurencingumą 
Sąjungoje, ir dar kartą pabrėžia tikslą, 
kad iki 2020 m. visiems europiečiams 
reikia užtikrinti galimybę naudotis daug 
didesnės kaip 30 Mbps spartos internetu ir 
kad ne mažiau kaip 50 proc. Europos 
namų ūkių reikia užtikrinti galimybę 
naudotis didesnės kaip 100 Mbps spartos 
internetu;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) viena iš priemonių, skirtų padėti, kad 
būtų įgyvendinta Europos prijungimo prie 
interneto vizija, yra skatinti diegti vietos 
belaidžio ryšio prieigos taškus, 
supaprastinant planavimo procedūras ir 
sumažinant teisines kliūtis. Tokie prieigos 
taškai, įskaitant tuos, kurie papildo kitas 
teikiamas viešąsias paslaugas arba kurie 
yra nekomercinio pobūdžio, gali iš esmės 
padėti tobulinti dabartinius ir diegti būsimų 
kartų belaidžio ryšio tinklus, sudarant 
palankesnes sąlygas pagal kintančius 
poreikius didinti tinklo tankumą;

(2) viena iš priemonių, skirtų padėti, kad 
būtų įgyvendinta Europos prijungimo prie 
interneto vizija, yra skatinti diegti vietos 
belaidžio ryšio prieigos taškus, 
supaprastinant planavimo procedūras ir 
sumažinant teisines kliūtis. Tokie prieigos 
taškai, įskaitant tuos, kurie papildo kitas 
teikiamas viešąsias paslaugas arba kurie 
yra nekomercinio pobūdžio, gali iš esmės 
padėti tobulinti dabartinius belaidžio ryšio 
tinklus, bet visų pirma prisidėti prie 
būsimų kartų tokių tinklų diegimo, 
sudarant palankesnes sąlygas pagal 
kintančius poreikius didinti tinklo tankumą. 
Tie prieigos taškai turėtų galėti sudaryti 
tinklo dalį, kurioje naudojama viena 
tapatumo nustatymo sistema, galiojanti 
visoje Sąjungoje, ir prie šios sistemos 
turėtų būti leidžiama prisijungti kitiems 
nemokamo vietos belaidžio ryšio tinklams. 
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Sistema turėtų atitikti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2016/6791a ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2015/21201b, ir 
turėtų nebūti leidžiama naudoti duomenų 
reklamos ar kitokiais komerciniais 
tikslais;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, 
susijusios su atvira interneto prieiga, ir 
kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 
ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl 
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 
ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 
11 26, p. 1).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) šiame reglamente nemokamu ir be 
jokių apribojimų laikomas toks vietos 
belaidis ryšys, kuris teikiamas be 
atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, 
mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, 
įskaitant reklamą ir asmens duomenų 
teikimą komerciniais tikslais, bet tuo 
neapsiribojant, ir, nepažeidžiant pagal 
Sąjungos teisę arba pagal nacionalinę 
teisę, laikantis Sąjungos teisės, nustatytų 
apribojimų ir poreikio užtikrinti sklandų 
tinklo veikimą ir visų pirma poreikį 
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teisingai paskirstyti pajėgumus 
vartotojams piko valandomis, kai nėra 
niekaip ribojamas vartotojo prisijungimo 
laikas arba ribojama vartotojo duomenų 
sparta ar apimtis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) konkurencinga rinka ir perspektyvi 
teisės aktų sistema, kuria skatinamos 
naujovės, transeuropiniai tinklai ir 
struktūros bei nauji verslo modeliai yra 
pagrindinė investicijų skatinimo priemonė 
didelio pajėgumo tinkluose, kuriais visos 
Sąjungos piliečiams užtikrinamas ryšys;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) priėmus komunikatą, kuriame 
išdėstoma Europos prijungimo prie 
interneto bendrojoje skaitmeninėje 
rinkoje vizija, Sąjunga sieks gerinti 
skaitmeninę įtrauktį ir šiuo tikslu turėtų 
remti nemokamo vietos belaidžio ryšio 
teikimą vietos visuomeninio gyvenimo 
centruose, įskaitant plačiajai visuomenei 
prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę 
paramą. Kol kas tokia parama nėra 
numatyta reglamentuose (ES) Nr. 
1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416;

(3) priėmus 2016 m. rugsėjo 14 d. 
Komisijos komunikatą, kuriuo siekiama 
gerinti skaitmeninę įtrauktį ir neleisti, kad 
atokios ir kaimo vietovės atsiliktų, Sąjunga 
turėtų remti kokybiško nemokamo ir be 
jokių apribojimų vietos belaidžio ryšio 
teikimą vietos visuomeninio gyvenimo 
centruose, įskaitant plačiajai visuomenei 
prieinamas lauko erdves, teikdama tikslinę 
paramą. Kol kas reglamentuose (ES) 
Nr. 1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416 
tokios paramos nėra numatyta;

__________________ __________________
15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/20136, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
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680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129), su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 25 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 
2015 7 1, p. 1).

Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129), su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 (OL L 169, 
2015 7 1, p. 1).

16 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 
dėl gairių dėl transeuropinių tinklų 
telekomunikacijų infrastruktūros srityje, 
kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 
1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 14).

16 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 
dėl gairių dėl transeuropinių tinklų 
telekomunikacijų infrastruktūros srityje, 
kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, 
p. 14).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) tokios rūšies parama turėtų paskatinti 
viešųjų paslaugų srityje veikiančius 
subjektus, kaip antai valdžios institucijas ir 
viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą 
vietos belaidį ryšį teikti kaip jų viešąsias 
paslaugas papildančią paslaugą ir taip 
užtikrinti, kad vietos bendruomenės galėtų 
visuomeninio gyvenimo centruose naudotis 
itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais 
privalumais. Tokie subjektai galėtų būti 
savivaldybės ir kitos vietos valdžios 
institucijos, bibliotekos ir ligoninės;

(4) tokios rūšies parama turėtų paskatinti 
viešųjų paslaugų srityje veikiančius 
subjektus, kaip antai sektoriaus įstaigas ir 
viešųjų paslaugų teikėjus, nemokamą ir be 
jokių apribojimų vietos belaidį ryšį teikti 
kaip jų viešąsias paslaugas papildančią 
paslaugą ir taip užtikrinti, kad vietos 
bendruomenių gyventojai galėtų gerinti 
savo skaitmeninį raštingumą ir 
visuomeninio gyvenimo centruose naudotis 
itin spartaus plačiajuosčio ryšio teikiamais 
privalumais. Tokie subjektai galėtų būti 
savivaldybės, savivaldybių grupės, 
savivaldybėms priklausančios viešąsias 
paslaugas teikiančios įmonės, pelno 
nesiekiantys kooperatyvai, bendruomenių 
centrai ir kitos vietos valdžios įstaigos ir 
institucijos;

(Siekiant suderinti Parlamento siūlomus terminus visomis kalbomis, portugališko termino 
„gratuita e livre de restrições“ vertimas į lietuvių kalbą turėtų atitikti angliško termino „free 

of charge and free from restrictions“ („nemokamas ir be jokių apribojimų“) vertimą.)

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nemokamas vietos belaidis ryšys, be 
kita ko, turėtų prisidėti prie didesnės 
teritorinės ir socialinės sanglaudos, ypač 
tose vietovėse, kuriose prieiga prie 
interneto ribota;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) prieigos prie spartaus ir itin 
spartaus plačiajuosčio ryšio ir 
informacinių bei ryšių technologijų 
paslaugų gerinimas, ypač atokiose 
vietovėse, galėtų pagerinti žmonių 
gyvenimo kokybę supaprastinus prieigą 
prie paslaugų (pvz., e. sveikatos ir 
e. valdžios) ir paskatinti vietos mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) plėtrą. Todėl 
institucijos turėtų užtikrinti, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje ir kad interneto 
turinys ir internetinės paslaugos būtų 
prieinamos visiems;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) siekdama, kad šis reglamentas būtų 
sėkmingai įgyvendinamas ir kad šioje 
srityje vykdomi Sąjungos veiksmai būtų 
matomi, Komisija turi užtikrinti, kad 
pagal šį reglamentą projektus rengiantys 
subjektai galutiniams vartotojams teiktų 
kuo daugiau informacijos apie galimybes 
naudotis paslaugomis ir kad būtų aiškiai 
matyti, jog finansavimą suteikė Sąjunga;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) Sąjungos vertybės ir nauda turėtų 
būti skleidžiamos platinant aiškinamąjį 
dokumentą, kuriame nurodomas 
nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo 
tikslas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) tinklo aprėptis kaimo vietovėse vis 
dar yra daug mažesnė nei miestuose, – 
kaimo vietovėse fiksuoto ryšio 
technologijų aprėptis siekia tik 28 proc.;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 5G ryšio teikimas iki 2020 m. turėtų 
būti pagrindinis bendrosios skaitmeninės 
rinkos prioritetas, turint mintyje jos ryžtą 
užtikrinti Sąjungos pasaulinį 
konkurencingumą, augimą, inovacijų ir 
mokslinių tyrimų galimybes. Sąjungos 
lėšos turi būti naudojamos veiksmingai ir 
tinkamai, kad svarbiose srityse būtų 
pasiekti rezultatai; 
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi ši intervencija yra 
nekomercinio pobūdžio, o numatytų atskirų 
projektų mastas mažas, administracinė 
našta turėtų būti minimali. Todėl 
intervencija turėtų būti įgyvendinama, 
teikiant Finansiniame reglamente dabar 
numatytą ar ateityje numatysimą 
tinkamiausių formų finansinę paramą, visų 
pirma dotacijas. Intervencija neturėtų būti 
finansuojama finansinių priemonių 
lėšomis;

(8) kadangi ši intervencija yra 
nekomercinio pobūdžio, o numatytų atskirų 
projektų mastas mažas, administracinė 
našta turėtų būti minimali ir proporcinga 
numatytai naudai, atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti atskaitomybę ir deramą 
supaprastinimo ir kontrolės pusiausvyrą. 
Todėl intervencija turėtų būti 
įgyvendinama teikiant Finansiniame 
reglamente dabar teikiamą ar ateičiai 
numatytą tinkamiausių formų finansinę 
paramą, visų pirma dotacijas, pavyzdžiui, 
naudojant čekius. Intervencija neturėtų 
būti finansuojama finansinių priemonių 
lėšomis. Turėtų būti laikomasi patikimo 
finansų valdymo principo;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) atsižvelgiant į tai, kad finansinių 
asignavimų kiekis, palyginti su galimų 
prašymų skaičiumi, yra ribotas, reikėtų 
supaprastinti administracines procedūras, 
kad sprendimus būtų galima priimti laiku. 
Reglamentą (ES) Nr. 1316/2013 reikėtų iš 
dalies pakeisti siekiant sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms remti pasiūlymų, 
atitinkančių Reglamento (ES) 
Nr. 283/2014 priedo 4 skirsnyje nustatytus 
kriterijus, kategorijas, kad nereikėtų 
tvirtinti atskirų prašymų ir užtikrinti, kad 
pagal šį reglamentą suteiktos paramos 
atveju nebūtų privaloma tvirtinti išlaidų ir 
Komisijai teikti metinių ataskaitų;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) dėl ribotos kiekvieno vietos belaidžio 
ryšio prieigos taško pasiekties ir mažos 
atskirų projektų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, vertės prieigos taškai, 
kuriems pagal šį reglamentą teikiama 
finansinė parama, neturėtų konkuruoti su 
komercine pasiūla. Be to, siekiant 
užtikrinti, kad tokia finansinė parama 
neiškraipytų konkurencijos, neišstumtų 
privačiųjų investuotojų arba neatgrasytų 
privačiųjų veiklos vykdytojų nuo 
investavimo, intervencija turėtų apsiriboti 
tais projektais, kurie dar nesidubliuoja su 
panašiomis savybėmis pasižyminčia šios 
srities privačiąja arba viešąja pasiūla. Tai 
neturėtų kliudyti pagal šią iniciatyvą teikti 
papildomos diegimui skirtos paramos iš 
viešųjų arba privačiųjų finansavimo 
šaltinių;

(9) dėl ribotos kiekvieno vietos belaidžio 
ryšio prieigos taško pasiekties ir mažos 
atskirų projektų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, vertės prieigos taškai, 
kuriems pagal šį reglamentą teikiama 
finansinė parama, neturėtų konkuruoti su 
komercine pasiūla. Be to, siekiant 
užtikrinti, kad tokia finansinė parama 
neiškraipytų konkurencijos, neišstumtų 
privačiųjų investuotojų arba neatgrasytų 
privačiųjų veiklos vykdytojų nuo 
investavimo, intervencija turėtų apsiriboti 
tais projektais, kurie dar nesidubliuoja su 
panašiomis savybėmis pasižyminčiais 
nemokamais šios srities privačiaisiais arba 
viešaisiais pasiūlymais. Tai neturėtų 
kliudyti pagal šią iniciatyvą teikti 
papildomos diegimui skirtos paramos iš 
viešųjų arba privačiųjų finansavimo 
šaltinių, nes toks derinimas galėtų 
prisidėti prie didesnio poveikio, kuris 
turėtų skatinti privačiąsias investicijas ir 
atitinkamai atsverti interneto ryšio 
tiekimą platesnei auditorijai. Atsižvelgiant 
į tai, būtina užtikrinti sinergiją su kitais 
nacionaliniais arba Sąjungos fondais, 
įskaitant Europos regioninės plėtros 
fondą, kad būtų padarytas kuo didesnis 
poveikis ne tik piliečių galimybėms turėti 
prieigą, bet ir socialinei sanglaudai bei 
galimybėms kovoti su mažiau išsivysčiusių 
regionų skaitmenine atskirtimi;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) skirstant turimus biudžeto išteklius 
turėtų būti išlaikyta geografinė 
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pusiausvyra, kad projektai būtų remiami 
visose valstybėse narėse. Skiriant išteklius 
taip pat reikėtų atsižvelgti į poreikį spręsti 
skaitmeninės atskirties problemą. Šie 
principai, kuriais siekiama užtikrinti 
geografinę pusiausvyrą ir įtraukią 
visuomenę, turėtų būti įtraukti į susijusias 
darbo programas, priimtas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1316/2013 ir šį 
reglamentą, taip pat turėtų būti nurodyti 
kvietimuose teikti pasiūlymus ir, 
prireikus, jais remiantis turėtų būti 
sudaromos sąlygos aktyviai dalyvauti 
pareiškėjams iš tų valstybių narių, kuriose 
dalyvių skaičius buvo palyginti nedidelis, 
ir dalyvavimas turėtų būti sutelktas į 
teritorijas, kurias valstybės narės arba 
Komisija įvardijo kaip atsiliekančias 
junglumo arba skaitmeninio raštingumo 
srityse;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) teikiant pirmenybę vietos MVĮ, kai 
vykdomi įrangos viešieji pirkimai ir 
instaliavimas siekiant suteikti vietos 
belaidį ryšį pagal šį reglamentą, galėtų 
būti užtikrintos galimybės savivaldybėms 
kurti inovacijas ir kokybiškas darbo 
vietas;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį 
reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, 
finansinė parama turėtų būti teikiama kuo 
plačiau naudojant internetines priemones, 

(10) siekiant užtikrinti, kad ryšys pagal šį 
reglamentą būtų suteikiamas kuo greičiau, 
finansinė parama turėtų būti teikiama kuo 
plačiau naudojant internetines priemones, 
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kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti 
paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei 
audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio 
prieigos taškus;

kuriomis galima skubiai teikti ir nagrinėti 
paraiškas, remti įgyvendinimą ir stebėti bei 
audituoti įrengtus vietos belaidžio ryšio 
prieigos taškus. Svarbu, kad Komisija apie 
planuojamą veiklą ir susijusias sąlygas 
kuo anksčiau informuotų vietos valdžios 
institucijas, kad jos galėtų pasirengti ir 
teikti pasiūlymus, kai tik paskelbiamas 
konkursas. Komisija ir susijusios 
valstybių narių valdžios institucijos turėtų 
padaryti viską, ką gali, kad užtikrintų 
būtiną informuotumą apie šią programą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į interneto ryšio 
poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo 
skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie 
visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką 
interneto naudojimą teikiant itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio paslaugas, finansinė 
parama turėtų būti paskirstoma išlaikant 
geografinę pusiausvyrą;

(11) atsižvelgiant į interneto ryšio 
poreikius Sąjungoje ir būtinybę kuo 
skubiau skatinti kurti prieigos tinklus, kurie 
visoje ES galėtų užtikrinti kokybišką 
interneto naudojimą teikiant spartaus 
plačiajuosčio ryšio paslaugas ir pirmenybę 
teikiant Europos gigabitinės visuomenės 
tikslams, finansinė parama turėtų būti 
paskirstoma siekiant išlaikyti geografinę 
pusiausvyrą ir mažinti skaitmeninę 
atskirtį, skatinti visų piliečių vienodas 
sąlygas naudotis informacinės 
visuomenės teikiamais privalumais ir 
remti teritorijas, kuriose spartaus 
plačiajuosčio ryšio aprėptis yra palyginti 
nedidelė;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) be to, paramos gavėjai turėtų būti 
įpareigoti ne trumpiau kaip trejus metus 
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teikti nemokamą vietos belaidį ryšį;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) finansuojami veiksmai turėtų atitikti 
šį reglamentą ir būti tvarūs ilguoju 
laikotarpiu. Tokį gyvybingumą ir tvarumą 
reikėtų pasiekti teikiant paramos 
gavėjams ir paslaugų teikėjams technines 
priemones, kuriomis užtikrinamas 
ilgalaikis veiksmingumas naudojant 
technologiją, kuri nuolat atnaujinama ir 
saugi naudotojams;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nemokamo vietos belaidžio ryšio 
teikimo vietos bendruomenėse srities 
veiksmai finansuojami dotacijomis arba 
teikiant kitų formų nei finansinės 
priemonės finansinę paramą.

c) nemokamo ir be jokių apribojimų 
vietos belaidžio ryšio teikimo vietos 
bendruomenėse srities veiksmai 
finansuojami dotacijomis arba teikiant kitų 
formų nei finansinės priemonės finansinę 
paramą.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 22 straipsnis papildomas šia dalimi:
„Išlaidų tvirtinimas ir kasmet Komisijai 
teikiama informacija, atitinkamai 
nurodyti šio straipsnio antroje ir trečioje 
pastraipoje, nėra privalomi paramai, 
suteiktai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 283/2014* 4 straipsnio 1 dalies 
c punktą*.“
________________
* 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 
dėl gairių dėl transeuropinių tinklų 
telekomunikacijų infrastruktūros srityje, 
kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1336/97/EB (OL L 86, 2014 3 21, 
p. 14).

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 283/2014
2 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) vietos belaidžio ryšio prieigos taškas 
– nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu 
veikianti įranga, neišimtine teise naudojanti 
radijo spektrą, kuriam taikomos 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
šiuo tikslu taisyklės yra suderintos 
Sąjungos lygmeniu, ir kurią naudodami 
vartotojai gali belaidžiu būdu prisijungti 
prie elektroninių ryšių tinklo.

h) vietos belaidžio ryšio prieigos taškas 
– nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu 
veikianti, tačiau didelio pralaidumo 
įranga, neišimtine teise naudojanti radijo 
spektrą, infraraudonųjų spindulių ar 
matomos šviesos spektrą, kuriam taikomos 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
šiuo tikslu taisyklės yra suderintos 
Sąjungos lygmeniu, ir kurią naudodami 
vartotojai gali belaidžiu būdu prisijungti 
prie elektroninių ryšių tinklo.

Pagrindimas

Naujos vystomos technologijos, pvz., „Lifi“, kaip nustatyta Europos elektroninių ryšių 
kodekse, turėtų būti įtrauktos visų pirma atsižvelgiant į šių technologijų galimybes viešosiose 
erdvėse, pvz., ligoninėse, naudoti ne radijo bangas, o šviesą, nes čia radijo bangos gali būti 
ne pats tinkamiausias pasirinkimas.
Neturėtų būti daroma įtakos perdavimo spartai, atsižvelgiant į tai, kad kartais prie ryšio 
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prieigos taško bus prisijungę daug žmonių.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 283/2014
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remiamas nemokamo vietos 
belaidžio ryšio teikimas vietos 
bendruomenėse.

c) remiamas kokybiško nemokamo ir be 
jokių apribojimų vietos belaidžio ryšio 
teikimas vietos bendruomenėse.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 283/2014
6 straipsnio 8a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Veiksmai, kuriais prisidedama prie 
nemokamo vietos belaidžio ryšio teikimo 
vietos bendruomenėse srities bendros 
svarbos projektų, turi atitikti priedo 4 
skirsnyje išdėstytas sąlygas.

8a. Veiksmai, kuriais prisidedama prie 
kokybiško nemokamo ir be jokių 
apribojimų vietos belaidžio ryšio teikimo 
vietos bendruomenėse srities bendros 
svarbos projektų, turi atitikti priedo 4 
skirsnyje išdėstytas sąlygas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 283/2014
Priedo 4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priede įterpiamas šis skirsnis: 6. Priedas papildomas šiuo skirsniu:

4 SKIRSNIS. BELAIDIS RYŠYS 
VIETOS BENDRUOMENĖSE

„4 SKIRSNIS. BELAIDIS RYŠYS 
VIETOS BENDRUOMENĖSE

Finansinės paramos skyrimo reikalavimus 
atitinka veiksmai, kuriais siekiama teikti 
nemokamą vietos belaidį ryšį vietos 

Finansinės paramos skyrimo reikalavimus 
atitinka veiksmai, kuriais siekiama teikti 
nemokamą ir be jokių apribojimų vietos 
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visuomeninio gyvenimo centruose 
(įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas 
lauko erdves), kurie atlieka svarbų 
vaidmenį visuomeniniame vietos 
bendruomenių gyvenime.

belaidį ryšį vietos visuomeninio gyvenimo 
centruose (įskaitant plačiajai visuomenei 
prieinamas lauko erdves), kurie atlieka 
svarbų vaidmenį visuomeniniame vietos 
bendruomenių gyvenime. Prieigos tikslais 
vykdant tuos veiksmus kiek įmanoma 
vengiama galimų kalbos barjerų.

Finansinė parama teikiama viešųjų 
paslaugų srityje veikiantiems subjektams, 
kaip antai vietos valdžios institucijoms ir 
viešųjų paslaugų teikėjams, kurie 
įsipareigoja teikti nemokamą vietos belaidį 
ryšį, įrengdami vietos belaidžio ryšio 
prieigos taškus.

Pagal Europos parlamento ir Tarybos 
Direktyvos (ES) 2016/2102 3 straipsnio 1 
dalį* viešojo sektoriaus institucijoms 
teikiama finansinė parama, kad jos teiktų 
nemokamą vietos belaidį ryšį, įrengdamos 
vietos belaidžio ryšio prieigos taškus.

Reikalavimus atitinkančios institucijos 
finansinę paramą gali naudoti 
nemokamam vietos belaidžiam ryšiui 
teikti vietovėse, kurios yra tinkamiausios 
ir prieinamiausios visuomeniniam 
naudojimui, įskaitant neviešajam 
sektoriui priklausančią nuosavybę.

Finansavimas belaidžio ryšio teikimo per 
nemokamai prieinamus vietos belaidžio 
ryšio prieigos taškus projektams gali būti 
teikiamas, jei:

Finansavimas belaidžio ryšio teikimo per 
nemokamai prieinamus vietos belaidžio 
ryšio prieigos taškus projektams gali būti 
teikiamas, jei:

1) juos įgyvendina viešųjų paslaugų 
srityje veikiantis subjektas, sugebantis 
planuoti ir prižiūrėti vidaus ar lauko vietos 
belaidžio ryšio prieigos taškų įrengimą 
viešosiose erdvėse;

1) juos įgyvendina viešojo sektoriaus 
institucija, sugebanti planuoti ir prižiūrėti 
vidaus ar lauko vietos belaidžio ryšio 
prieigos taškų įrengimą viešosiose erdvėse, 
taip pat užtikrinti ne mažiau kaip trejų 
metų trukmės veiklos sąnaudų 
finansavimą;

2) jie grindžiami itin sparčiu 
plačiajuosčiu ryšiu, galinčiu užtikrinti 
vartotojams kokybišką internetą, kuris 

2) jie grindžiami itin sparčiu 
plačiajuosčiu ryšiu, galinčiu užtikrinti 
vartotojams kokybišką internetą, kuris 

a. yra nemokamas, lengvai prieinamas, 
teikiamas naudojant pažangiausią įrangą ir

a. yra nemokamas, lengvai prieinamas, 
teikiamas naudojant pažangiausią įrangą ir 
išnaudojant optimalius technologinius 
sprendimus, taip pat laikantis aukščiausių 
kibernetinio saugumo standartų ir

b. palengvina prieigą prie novatoriškų 
skaitmeninių paslaugų, pavyzdžiui, tokių, 
kokios teikiamos naudojant skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūras;

b. palengvina prieigą prie novatoriškų 
skaitmeninių paslaugų, pavyzdžiui, tokių, 
kokios teikiamos naudojant skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūras;

3) juos vykdant naudojama Komisijos 
pateiksima bendra vaizdinės tapatybės 

3) juos vykdant naudojama Komisijos 
pateiksima bendra vaizdinės tapatybės 
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priemonė ir nuoroda į susijusias 
internetines priemones.

priemonė ir nuoroda į susijusias 
internetines priemones;
3a) laikomasi technologijų neutralumo 
principo, veiksmingai naudojamos 
viešosios lėšos ir galima projektus 
pritaikyti geriausiems technologiniams 
pasiūlymams.

Projektai, kurie jau dubliuojasi su 
panašiomis savybėmis, įskaitant kokybę, 
pasižyminčia šios srities privačiąja arba 
viešąja pasiūla, nefinansuojami.

Projektai, kurie jau dubliuojasi su 
panašiomis savybėmis, įskaitant kokybę, 
pasižyminčia šios srities privačiąja arba 
viešąja nemokama pasiūla, 
nefinansuojami.

Turimas biudžetas nurodytas sąlygas 
atitinkantiems gautiems projektams 
paskirstomas išlaikant geografinę 
pusiausvyrą ir vadovaujantis eiliškumo 
principu.

Turimas biudžetas nurodytas sąlygas 
atitinkantiems gautiems projektams 
paskirstomas išlaikant geografinę 
pusiausvyrą tarp valstybių narių ir 
vadovaujantis eiliškumo principu, pagal 
darbo programas, kuriomis siekiama 
Sąjungoje įgyvendinti ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos 
principą ir skatinti e. įtrauktį.
Valstybės narės, siekdamos plėtoti 
paslaugas ir teikti papildomus 
pasiūlymus, kuriais būtų stiprinamas 
projektų tvarumas, gali tam skirti savo 
lėšas arba Europos struktūrinių fondų 
lėšas.
Pagal šį skirsnį finansuojami projektai 
vykdomi bent trejus metus ir juos atidžiai 
prižiūri Komisija. Komisijos vykdoma 
projekto priežiūra turėtų būti tęsiama ir 
pasibaigus vykdymo laikotarpiui, kad būtų 
pateikta šio projekto veiksmingumo ir 
galimo poveikio būsimoms iniciatyvoms 
apžvalga.
__________________
* 2016 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2102 dėl viešojo sektoriaus 
institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų 
programų prieinamumo (OL L 327, 2016 
12 2, p. 1).“


