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Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi vienas iš Lisabonos strategijos tikslų yra pasiekti, kad kiekviena visuomenės 
dalis, taip pat ir asmenys, kurie turi nepatogumų, susijusių su išsilavinimu, amžiumi, 
lytimi, tautybe, socialine kilme ir negalia, neįgalūs asmenys ir asmenys, gyvenantys 
labiausiai nepalankiose teritorijose, galėtų turėti naudos iš informacinės visuomenės; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi vienas iš Lisabonos strategijos tikslų yra pasiekti, kad kiekviena visuomenės 
dalis, taip pat ir asmenys, kurie turi nepatogumų, susijusių su išsilavinimu, amžiumi, 
lytimi, kilme, neįgalūs asmenys ir asmenys, gyvenantys labiausiai nepalankiose ir 
atokiose teritorijose, galėtų turėti naudos iš informacinės visuomenės;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 3
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi vienas iš Lisabonos strategijos tikslų yra pasiekti, kad kiekviena visuomenės 
dalis, taip pat ir asmenys, kurie turi nepatogumų, susijusių su išsilavinimu, amžiumi, 
lytimi, kilme, neįgalūs asmenys ir asmenys, gyvenantys labiausiai nepalankiose 
teritorijose, galėtų pasinaudoti informacinės visuomenės privalumais;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 4
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pagal Bendrijos 2007–2013 m. ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos strategijos kryptis pirmiausia siekiama užtikrinti informacijos ir ryšių
technologijų (IRT) infrastruktūrų prieigą ten, kur rinkos mechanizmai negali jos 
sukurti ir vidutiniškomis sąnaudomis pakankamai užtikrinti reikalingų paslaugų 
teikimo, ypač atskirtose ir kaimo teritorijose bei naujose valstybėse narėse;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 5
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pagal Bendrijos 2007–2013 m. ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos strategijos kryptis pirmiausia siekiama užtikrinti informacijos ir ryšių
technologijų (IRT) infrastruktūrų prieigą ten, kur rinka negali jos sukurti ir 
vidutiniškomis sąnaudomis pakankamai užtikrinti reikalingų paslaugų teikimo, ypač 
atokiausiuose regionuose, atskirtose ir kaimo teritorijose bei naujose valstybėse 
narėse,

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 6
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi kai kuriose geografiniu požiūriu labai fragmentiškų atokiausių regionų 
teritorijose vis dar nėra galimybės naudotis svarbiausia IRT infrastruktūra, pvz., 
plačiajuosčiu internetu; kadangi šis teiginys tinka, pvz., ir vakarų Azorų salų grupei 
(Flores ir Korvo saloms), kuri dėl savo atokumo yra dar labiau atribota ir patiria 
dvigubai didesnę žalą,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 7
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos ketinimu sumažinti skaitmeninį atotrūkį tarp miesto ir kaimo ir 
pabrėžia vietos valdžios institucijų svarbą vystant plačiajuostį ryšį, kadangi jos yra 
ypač svarbios palaikant ryšius su visuomene;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 8
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos ketinimu sumažinti skaitmeninį atotrūkį tarp miesto ir kaimo 
galimybės naudotis plačiajuosčiu ryšiu požiūriu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 9
1 dalis

1. remia Komisijos ketinimą sumažinti skaitmeninį atotrūkį tarp miesto ir kaimo;

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 10
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia būtinybę sudaryti galimybes naudotis IRT infrastruktūra (taip pat ir 
plačiajuosčiu internetu) atokiausiuose regionuose, atsižvelgiant į tai, kad šios 
priemonės gali padėti išspręsti kai kurias Sutarties 229 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
vystymosi problemas, taip pat kovoti su informacine atskirtimi ir skatinti ekonominę 
bei socialinę sanglaudą; mano, kad svarbu pripažinti atokiausių regionų skirtumus, 
pvz., geografinės fragmentacijos nulemtus apribojimus Azorų ir Kanarų salose – tai 
reiškia, kad būtina užtikrinti teisę naudotis IRT visiems visų atokiausių regionų 
teritorijų gyventojams;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 11
1a dalis (nauja)

1a. ragina Komisiją nuodugniai tikrinti, ar reguliavimo sistema nuosekliai 
įgyvendinama, kokios privačiojo ir viešojo sektoriaus partnerystės galimybės 
investuoti, kokia apimtimi taikomos valstybės pagalbos taisyklės, kai investicijoms į 
plačiajuosčio į ryšio vystymą naudojamos struktūrinių ir kaimo plėtros fondų lėšos; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų skiriamos rinkoje pozicijas jau 
užėmusiems ir monopoliniams dalyviams ir kad dėl šių tikrinimų nebūtų delsiama 
skirti struktūrinių ir kaimo plėtros fondų lėšų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 12
1a dalis (nauja)

1a. ragina iki šio programinio laikotarpio pabaigos 2013 m. plačiajuostį ryšį, kaip ir 
fiksuotojo ryšio telefoniją, padaryti visiems ES piliečiams prieinama universaliąja 
paslauga;  

Or. de
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 13
1a dalis (nauja)

1a. ragina Komisiją ir valstybes nares kompiuterizuojant valstybines įstaigas, švietimo 
sektorių ir MVĮ pirmenybę teikti su plačiajuosčiu ryšiu susijusiems sprendimams ir 
technologijoms (pvz., atitinkamiems taikomosios paslaugos teikėjams, galutiniams 
serveriams);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 14
1b dalis (nauja)

1b. ragina paskelbti, kad plačiajuostis ryšys, kaip ir fiksuotasis telefono ryšys, turi būti 
visiems ES piliečiams prieinama universalioji paslauga; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 15
1b dalis (nauja)

1b. atkreipia dėmesį į tai, kad IRT infrastruktūra ir paslaugomis siekiama visuomenės 
gerovės ir kad būtina kovoti su informacine atskirtimi; mano, kad valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad visi piliečiai ir visi visuomenės sluoksniai turėtų 
galimybę naudotis IRT ir jų teikiamais privalumais;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 16
1c dalis (nauja)

1c. pabrėžia, kad atsižvelgiant į ypač sparčią naujų žiniasklaidos priemonių plėtrą 
plačiajuostis ryšys yra vienintelė techniškai patikima priemonė naudotis interneto 
televizija ir interneto telefonija, kuria galima sumažinti kaimo vietovių ir miestų 
(kur plačiajuostis ryšys yra prieinamas) gyventojų atskirtį; 
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Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 17
2 dalis

2. pabrėžia IRT vaidmenį didinant regionų patrauklumą ir konkurencingumą 
(produkcijos metodų pertvarkymas, įmonių, darbo vietų ir elektroninių, pvz., 
vyriausybės, sveikatos, švietimo, kultūros, prekybos, paslaugų kūrimas);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 18
2 dalis

2. pabrėžia IRT vaidmenį didinant (išbraukta) patrauklumą ir konkurencingumą regionų 
lygmeniu (produkcijos metodų pertvarkymas, įmonių, darbo vietų ir elektroninių, 
pvz., vyriausybės, sveikatos, švietimo, prekybos, paslaugų kūrimas);

Or. ro

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 19
2a dalis (nauja)

2a. mano, kad būtina nedelsiant planuoti labai didelės spartos DSL (VDSL) sklaidą (net 
ir regionuose, kur perėjimas nuo siaurajuosčio prie plačiajuosčio ryšio yra 
nebaigtas) siekiant sudaryti galimybę naudotis šiomis naujomis elektroninėmis 
paslaugomis ir naujausiomis IRT taikomosiomis programomis; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 20
3 dalis

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nutolusiose teritorijose IRT yra daug naudingesnės, kadangi 
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jomis užtikrinama, kad atstumas nebūtų kliūtis ir palengvina vartotojų ir paslaugų 
teikėjų, klientų ir tiekėjų, administruojamų objektų ir viešosios valdžios santykius, 
padeda mažinti sąnaudas ir trumpinti nustatytus terminus;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 21
3 dalis

3. atkreipia dėmesį į tai, kad pakraščių, kaimo, salų ir atokiausiose teritorijose IRT yra 
dar naudingesnės, kadangi jos padeda įveikti atstumą ir palengvina vartotojų ir 
paslaugų teikėjų, klientų ir tiekėjų, administruojamų objektų ir viešosios valdžios 
santykius, padeda mažinti sąnaudas ir trumpinti terminus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 22
3 dalis

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nutolusiose teritorijose IRT yra dar naudingesnės, kadangi 
jos padeda įveikti atstumą ir palengvina vartotojų ir paslaugų teikėjų, klientų ir tiekėjų, 
administruojamų objektų ir viešosios valdžios santykius, padeda mažinti paslaugų 
teikimo sąnaudas ir trumpinti terminus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 23
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad skatinant IRT sklaidą kaimo vietovėse, atokiausiuose regionuose bei 
regionuose, kuriuose yra gamtinių kliūčių ir kuriuose mažas gyventojų tankumas, –
kuriuos privačios įmonės laiko nepelningomis rinkomis, svarbiausias vaidmuo 
tenka vietos ir regionų valdžios institucijoms; tačiau taip pat mano, kad Europos 
Sąjunga ir valstybės narės taip pat turi prisiimti įsipareigojimus; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 24
3a dalis (nauja)

3a. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas daugiau dėmesio skirti IRT 
plėtros sektoriuose ir regionuose programoms, ypač šiuo požiūriu atsilikusiose 
teritorijose; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 25
4 dalis

4. siekdamas nustatyti viešojo ir privačiojo sektoriaus trūkumus ir galimą sąveiką tarp 
regioninių veiklos centrų bei naudoti geriausią technologijų derinį siekiant tvariai ir 
kokybiškai skirti naujas investicijas, skatina valstybių narių ir regionų valdžios 
institucijas atlikti esamų tinklų ir didelės spartos ryšio poreikių regionuose auditą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 26
4a dalis (nauja)

4a. ragina valstybes nares konkursus dėl plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo ir (arba) 
radijo dažnių skyrimo rengti taip, kad prieiga kaimo vietovėse ir pakraščių 
regionuose būtų sukurta kuo greičiau; dėl to ragina ryšių paslaugas teikiančioms 
MVĮ suteikti tikras galimybes konkuruoti; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 27
4a dalis (nauja)

4a. ragina į reikalavimus atitinkančių išlaidų kategoriją įtraukti naujų šviesolaidžių 
tinklų įrengimo ir teisės naudoti šviesolaidžių kabelius pagal neginčijamos 
naudojimo teisės (angl. Indefeasible Right of Use) nuostatas įsigijimo išlaidas;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 28
5 dalis (nauja)

5. mano, kad, atsižvelgiant į geografinę specifiką ir kai kurių teritorijų ir valstybių narių 
išsivystymo atsilikimą, svarbu tiesiogiai investuoti į naujausias technologijos naujoves, 
duomenų perdavimui naudojant radijo arba laidines priemones;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 29
5 dalis

5. (Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 30
5a dalis (nauja)

5a. pataria nagrinėti raiškiosios televizijos (HDTV) klausimą neatskiriant jo nuo labai 
didelės spartos DSL (VSDL) aspekto ir mano, kad dėl perėjimo prie skaitmeninės 
televizijos atsilaisvinę dažniai gali būti panaudoti suteikiant reikalingus pajėgumus 
rečiau apgyvendintoms teritorijoms, kur naudoti šviesolaidžius sudėtinga ir brangu; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 31
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares įpareigoti įgyvendinant visus linijų ir tinklų 
infrastruktūros (kelių, nuotekų sistemų, vandens tiekimo sistemų ir šilumos bei 
energijos tiekimo tinklų) projektus nutiesti ryšiams skirtus kanalus, kad būtų galima 
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nedelsiant ar vėliau įrengti šviesolaidžių kabelius, ir ragina, kad vykdant ES 
finansuojamus infrastruktūros statybos ir atnaujinimo projektus šio reikalavimo 
būtų ypač griežtai laikomasi;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 32
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad parama nemokamai interneto prieigai (sukuriant nemokamus tinklus) 
naudojant struktūrinių fondų lėšas prieštarauja taisyklėms dėl valstybės paramos, ir 
ragina suinteresuotuosius subjektus struktūrinėmis priemonėmis šią problemą 
išspręsti;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 33
6 dalis

6. pabrėžia būtinybę pagerinti Bendrijos piliečių IRT naudojimo įgūdžius ir ragina 
regionų ir vietos valdžios institucijas sudaryti visuomenei sąlygas mokytis naudotis 
informacijos technologijomis rengiant visiems prieinamas nemokamas pamokas ir 
mokymo kursus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 34
6 dalis

6. pabrėžia būtinybę pagerinti Europos piliečių IRT naudojimo įgūdžius finansuojant 
viešųjų daugialypės terpės įstaigų įrengimą, kur jie galėtų dalyvauti bendruose 
mokymuose ir nemokamai naudotis turima įranga;

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 35
7 dalis

7. prašo teikti individualias tarpininkavimo paslaugas daugiausiai sunkumų turintiems ir 
labiausiai nuo IRT nutolusiems asmenims, pvz., vyresniojo amžiaus žmonėms ir 
žmonėms su negalia, kad informacinė visuomenė taptų iš tikrųjų integruojančia 
visuomene;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 36
7 dalis

7. prašo regionų ir vietos valdžios institucijų rengti individualų su IRT nesusipažinusių 
vyresniojo amžiaus ar kokių nors sunkumų turinčių žmonių mokymą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 37
7 dalis

7. prašo sukurti individualias tarpininkavimo paslaugas daugiausiai sunkumų turintiems 
ir sunkiausiai IRT galintiems pasinaudoti asmenims, pvz., vyresniojo amžiaus 
žmonėms;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 38
7a dalis (nauja)

7a. pabrėžia IRT naudingumą teritorijose, kuriose visuomenė senėja, nes žmonėms 
suteikiama galimybė likti namie ir išlikti savarankiškiems; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 39
8 dalis

8. pabrėžia keitimosi pažangiąja patirtimi skatinant informacinę visuomenę, kuriant
pavyzdinius įvairių šaltinių finansavimo gavimo projektus ir naudojant privačiojo 
bei viešojo sektoriaus partnerystės nuostatas skatinti informacinės visuomenės 
iniciatyvoms, ypač kaimo ir priemiesčių vietovėse, naudą.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 40
8 dalis

8. pabrėžia keitimosi pažangiąja patirtimi skatinant informacinę visuomenę naudą. (Šis 
pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. ro

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 41
8a dalis (nauja)

8a. mano, kad svarbu skatinti IRT mokslinius tyrimus ir universitetų, vietos valdžios 
institucijų ir verslo atstovų bendradarbiavimą IRT srityje; 

Or. fr
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