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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto 

ryšio vietos bendruomenėse rėmimo 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016) 0589), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0378/2016), 

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

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 

Biudžeto komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto 

nuomones (A8-0000/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

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

parlamentams. 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Komisijos komunikate, kuriame 

išdėstoma Europos piliečių ir įmonių 

(1) 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos 

komunikate „Junglumas – bendrosios 

                                                 
1 OL C ... . Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2 OL C ... . Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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prijungimo prie interneto bendrojoje 

skaitmeninėje rinkoje14 vizija, aprašomos 

įvairios priemonės, galinčios pagerinti 

interneto ryšį Europos Sąjungoje; 

skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į 

Europos gigabitinę visuomenę“, kuriame 

išdėstoma Europos piliečių ir įmonių 

prijungimo prie interneto bendrojoje 

skaitmeninėje rinkoje vizija, aprašomos 

įvairios priemonės, galinčios pagerinti 

interneto ryšį Europos Sąjungoje; 

__________________ __________________ 

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). 

 

Or. pt 

 

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, taip pat patvirtinami tikslai, 

kurie turi būti įgyvendinti iki 2020 m., 

t. y., kad i) visi europiečiai turėtų 

galimybę naudotis daug didesnės kaip 

30 Mbps spartos internetu ir ii) kad ne 

mažiau kaip 50 proc. Europos namų ūkių 

turėtų galimybę naudotis didesnės kaip 

100 Mbps spartos internetu; 

Or. pt 
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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 ir diegti būsimų 

kartų belaidžio ryšio tinklus, sudarant 

palankesnes sąlygas pagal kintančius 

poreikius didinti tinklo tankumą. Šie 

prieigos taškai gali būti sujungti į tinklą, 

naudojantį tapatumo nustatymo sistemą, 

galiojančią visoje Europos teritorijoje. 

Naudojant sistemą turėtų būti 

užtikrinamas tinklo neutralumo principas 

siekiant, kad nebūtų įmanoma duomenų 

naudoti reklamai ar kitokioms prekybos 

reikmėms; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 4 

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 

(3) priėmus 2016 m. rugsėjo 14 d. 

Komisijos komunikatą, Sąjunga sieks 

gerinti skaitmeninę įtrauktį ir šiuo tikslu 

turėtų remti nemokamo ir be jokių 

apribojimų vietos belaidžio ryšio teikimą 

vietos visuomeninio gyvenimo centruose, 

įskaitant plačiajai visuomenei prieinamas 

lauko erdves, teikdama tikslinę paramą. 

Kol kas tokia parama nėra numatyta 
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paramą. Kol kas tokia parama nėra 

numatyta reglamentuose (ES) 

Nr. 1316/201315 ir (ES) Nr. 283/201416; 

reglamentuose (ES) Nr. 1316/201315 ar 

(ES) Nr. 283/201416; 

__________________ __________________ 

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. 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). 

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. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 

(OL L 348, 2013 12 20, p. 129), su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentu (ES) 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). 

Or. pt 

 

Pakeitimas 5 

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 

(4) tokios rūšies parama turėtų 

paskatinti viešųjų paslaugų srityje 

veikiančius subjektus, kaip antai valdžios 

institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, 

nemokamą ir be jokių apribojimų 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, kultūrinės erdvės, pavyzdžiui, 
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ligoninės; bibliotekos ir muziejai, taip pat mokyklos, 

ligoninės ir sveikatos centrai; 

(Siekiant suderinti Parlamento siūlomus terminus, terminas „gratuite et exempte de 

restrictions“ į lietuvių kalbą turėtų būti verčiamas „nemokamas ir be jokių apribojimų“.) 

Or. pt 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) nemokamu turėtų būti laikomas tik 

toks vietos belaidis ryšys, koks teikiamas 

be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, 

mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, 

įskaitant reklamą, asmens duomenų 

teikimą ir kt.; 

(5) nemokamu ir be jokių apribojimų 

turėtų būti laikomas tik toks vietos belaidis 

ryšys, koks teikiamas be atitinkamo 

užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai 

ar kitais būdais, įskaitant reklamą, asmens 

duomenų teikimą ir kt., ryšiui neturi būti 

taikomi jokie apribojimai, susiję su 

naudojimo sąlygomis, su leidimu naudotis 

ribotą laiką ar ribotu greičiu bei ribotais 

kiekiais; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) tinklo aprėptis kaimo vietovėse yra 

daug mažesnė nei miestuose, nes tik 

28 proc. kaimo vietovių gali naudoti 

fiksuoto ryšio technologijas; 

Or. pt 
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Pakeitimas 8 

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. 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; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) atsižvelgiant į tai, kad prašymų 

gali būti daugiau, negu bus galima 

aprėpti teikiant ribotą finansinę paramą, 

reikėtų supaprastinti administracines 

procedūras, kad reikiamu metu būtų 

galima priimti sprendimus. Reglamentą 

(ES) Nr. 1316/2013 (EITP reglamentą) 

reikėtų iš dalies pakeisti siekiant sudaryti 

sąlygas valstybėms narėms remti 

pasiūlymų, atitinkančių 4 skirsnyje 

nustatytus kriterijus, kategorijas, kad 

nereikėtų tvirtinti atskirų prašymų ir kad 

nebūtų privaloma kas metus tvirtinti 

išlaidų, o Komisijai nereikėtų kas metus 

rengti komunikatų dėl paramos, suteiktos 

pagal šį reglamentą; 

Or. pt 
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Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) turimas biudžetas turi būti 

paskirtas siekiant užtikrinti geografinę 

pusiausvyrą, kad projektus būtų galima 

įgyvendinti visose valstybėse narėse. Šis 

principas, kuriuo siekiama užtikrinti 

geografinę pusiausvyrą, turėtų būti 

įtrauktas į susijusias darbo programas, 

priimtas pagal EITP reglamentą, taip pat 

turėtų būti įtrauktas į kvietimus teikti 

pasiūlymus ir, prireikus, juo remiantis 

turėtų būti sudaromos sąlygos aktyviai 

dalyvauti pareiškėjams tose valstybėse 

narėse, kuriose dalyvavimas buvo 

santykinai pasyvus. Pareiškėjų atrankos 

kriterijai neturėtų būti palankesni 

vietovėms, kuriose jau yra ryšys, palyginti 

su regionais, kuriuose ryšys prastas; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 11 

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 išlaikant geografinę 

pusiausvyrą ir pirmenybę teikiant 

principui, pagal kurį visi piliečiai turėtų 
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vienodas sąlygas naudotis informacinės 

visuomenės teikiamais pranašumais; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 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. Jei 

jis bus priimtas, reikės atlikti pakeitimus 

visame tekste.) 

Or. pt 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 6 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014 

Priedo 4 skyriaus trečios pastraipos 1 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 viešųjų paslaugų 

srityje veikiantis subjektas, sugebantis 

planuoti ir prižiūrėti vidaus ar lauko vietos 

belaidžio ryšio prieigos taškų įrengimą 

viešosiose erdvėse, atlikdamas skirtą 

kokybės kontrolę; 

Or. pt 
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Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 6 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014 

Priedo 4 skyriaus trečios pastraipos 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) jie grindžiami itin sparčiu 

plačiajuosčiu ryšiu, galinčiu užtikrinti 

vartotojams kokybišką internetą, kuris 

2) jie grindžiami sparčiu plačiajuosčiu 

ryšiu, galinčiu užtikrinti vartotojams 

kokybišką internetą, kuris 

Or. pt 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 6 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014 

Priedo 4 skyriaus trečios pastraipos 3a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) užtikrina, kad paslaugų įsigijimas 

ir diegimas būtų vykdomas pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/24/ES1a; 

 _________________________ 

 1a 2014 m. vasario 26 d. Direktyva 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 

Or. pt 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 6 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014 

Priedo 4 skyriaus trečios pastraipos 3 b punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b) laikosi technologijų neutralumo 

principo, veiksmingai naudoja viešąsias 

lėšas ir geba projektus pritaikyti 

geriausiems technologiniams 

pasiūlymams; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 6 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014 

Priedo 4 skyriaus penkta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 bei skatinti e. įtrauktį. 

Or. pt 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 6 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 283/2014 

Priedo 4 skyriaus penkta a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės, siekdamos plėtoti 

paslaugas ir teikti papildomus 

pasiūlymus, kuriais būtų stiprinamas 

projektų tvarumas, gali tam skirti ir savo 
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lėšas ar lėšas iš Europos struktūrinių 

fondų. 

Or. pt 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Iniciatyva WIFI4EU – tai pasiūlymas, kurio prisidedama siekiant kurti įtraukesnę ES 

skaitmeninę visuomenę. 

 

Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker savo kalboje apie Sąjungos padėtį, 

pasakytoje 2016 m. rugsėjo 14 d., teigė, kad „turime sukurti naują teisinę sistemą, kuri 

pritrauktų investicijų į junglumą ir jas paskatintų [...], o junglumas turėtų būti naudingas 

visiems“. 

 

Kalbėdamas apie įsipareigojimus, Jean-Claude Juncker teigė, kad „tai, kad junglumas turėtų 

būti naudingas visiems, reiškia, jog nesvarbu, kur gyvenate ar kiek uždirbate“; buvo pasiūlyta 

„iki 2020 m. užtikrinti, kad kiekviename Europos miestelyje ir mieste apie pagrindinius 

visuomeninio gyvenimo centrus būtų įrengta nemokama belaidė interneto prieiga“.  

 

Atsižvelgiant į tai, įgyvendinant iniciatyvą WIFI4EU, kuri yra telekomunikacijos dokumentų 

rinkinio dalis, būtų galima visiems piliečiams sudaryti sąlygas naudotis informacinės 

visuomenės pranašumais, visų pirma įgyvendinant bandomąjį projektą, kurio apimtis ir 

aprėptis atitiktų geografinės pusiausvyros principą, ir kuriuo būtų sukurta sistema, plėtojanti 

įtraukias belaidžio ryšio prieigos platformas, kurios veiktų aktyviai ir pritaikytų technologinę 

pažangą. 

 

Tai atveria galimybes sukurti ir taikyti išskirtinę Europos skaitmeninio identiteto sąvoką, kuri, 

įgyvendinant bandomąjį projektą, apimtų vertybes, įkvėpusias Europos projektą, atsižvelgiant 

į piliečių priimamų sprendimų svarbą ir įmonėms bei turinio kūrėjams suteiktas galimybes. 

 

Įdiegus visur esančią interneto prieigą bus stiprinamos skaitmeninės vietos ekosistemos, 

stiprinamas Europos Sąjungos ir jos piliečių tarpusavio ryšys, taip pat bus sudarytos kuo 

geresnės sąlygos naujos kartos tinklams vystyti.  

 

Atsižvelgiant į tai, svarbu siekti, kad būtų ne tik suteikiama tinklo prieiga, bet ji būtų 

suteikiama visiems ir nemokamai, jas teiktų viešųjų paslaugų teikėjai, kurie siūlytų bendrojo 

intereso turinį, taip pat svarbu skatinti kurti paprastesnę paraiškų teikimo ir rengimo sistemą, 

kuri būtų skaidri, kuria naudojantis būtų galima patvirtinti projektų kokybę ir atitiktį 

reikalavimams. 

 

Šiame pranešime siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad būtų geriau taikomi šie 

iniciatyvos principai: 

 

1. Visiems suteikiama galimybė nemokamai naudotis tinklu 

 

Siekiant prisidėti prie Europos gigabitinės visuomenės vystymo, Sąjungos teritorijoje 

veikiantys prieigos tinklai turi užtikrinti greitą interneto ryšį teikiant plačiajuosčio ryšio 

paslaugas. Ryšys turi būti prieinamas visiems, turi būti nemokamas ir be jokių apribojimų. 

 

Nemokamas ryšys reiškia, kad nėra jokio tiesioginio mokesčio, jokių reklaminių pranešimų, 

taip pat vartotojų duomenys negali būti naudojami prekybos reikmėms. 
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2. Tapatumo nustatymas ir prieigos sistema 

 

Šie prieigos taškai turi būti sujungti į tinklą naudojant tapatumo nustatymo sistemą, 

galiojančią visoje Europos teritorijoje. Prieigai turi būti naudojamas vienodas autentiškumo 

patvirtinimo principas (angl. „one login only“). Pagal šį modelį reikėtų sukurti pavyzdinį 

modelį, kuriuo būtų užtikrinamas sąveikumas, kolektyvinių priemonių veiksmingumas ir 

bendra tapatumo nustatymo sistema, galinti veikti pagal kiekvieno vietos projekto ypatybes. 

 

3. Tinkamumo kriterijai 

 

Paraiškas gali teikti viešojo sektoriaus įstaigos, kurių veikla suderinama su projekto tikslais. 

Atsižvelgiant į ribotą kiekvieno projekto finansavimą ir galimai didelį būsimų paraiškų 

skaičių, reikėtų sukurti administracinę sistemą, pagal kurią būtų greitai ir veiksmingai 

priimami sprendimai. Turi būti sukurta asignavimų sistema. 

 

4. Geografinė pusiausvyra 

 

Reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi geografinės pusiausvyros principo, kad įvairios 

valstybės narės galėtų vienodai naudotis iniciatyvai skirtomis lėšomis. Geografinė 

pusiausvyra kiekvienoje valstybėje narėje turi būti užtikrinama naudojantis kriterijais, kurie 

bus nustatyti atitinkamose darbo programose. 

  

5. Kova su atskirtimi ir teritorinės sanglaudos skatinimas 

 

Nustatant tvirtinimo kriterijus reikia pirmenybę teikti projektams, kuriais skatinama 

skaitmeninė įtrauktis ir teritorinė sanglauda. 

 

6. Tvarumas 

 

Siekiant užtikrinti projekto tvarumą, valstybės narės galės naudoti savas lėšas ar kreiptis į 

Europos struktūrinius fondus, kad galėtų plėtoti paslaugų sistemą ir teikti papildomus 

pasiūlymus.  

 

7. Pasiūlymų pasikartojimas 

 

Svarstomi tik tie projektai, kurių veikimo teritorijoje dar nėra viešojo ar privačiojo sektorių 

pasiūlos, atitinkančios panašius kriterijus. 

 

8. Priežiūra 

 

Europos Komisija sukurs iniciatyvos priežiūros sistemą, pagal kurią turės būti teikiamos 

vykdymo ataskaitos. 

 


