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Einamieji klausimai Tarybos WP TELE grupėje (PT pirm.)
• CSAM reglamentas. ePR direktyvos (2002 m.) išlyga, suteikiant galimybę NIICS paslaugų
teikėjams nustatyti ir pašalinti CSAM turinį el.erdvėje.
• ePrivatumo reglamentas. ePR direktyvos (2002 m.) atnaujinimas, numatantis komunikacijų
konfidencialumo sąlygas bei duomenų saugojimo (data retention) taisykles el.ryšių paslaugų
teikėjų (tiek numerio sąsają turinčių, tiek ir jos neturinčių) atveju;

• Junglumo priemonių rinkinys ir BCRD direktyvos peržiūra. (SM, RRT).
2021 m. kovą paskelbtas Priemonių rinkinys, kurio pagrindu bus rengiamos viešosios konsultacijos
dėl BCRD peržiūros. Planuojama BCRD projektą pateikti SI pirmininkavimo metu;

• Tarptinklinio ryšio reglamento peržiūra. Tarifai, paslaugų kokybė, M2M, kt.
• Duomenų valdysenos aktas. Duomenų valdysenos principai, duomenų erdvės (EIM); AI
teisėkūrinis pasiūlymas (EIM), eID teisėkūrinis pasiūlymas (EIM/VRM).
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Komisija vs Tarybos vs Parlamentas: telekomunikacijų klausimų svarstymas
Komisija

Taryba

Europos Parlamentas

Formatai:

DG CNECT direktoratas.
Grupės/k-tetai: RSPG, CoCom, Quantum Sherpa;
DEP EG; CEF Telecom EG, kt.

WP TELE
Atašė: (G.Jakubauskas (SM),
M. Simonaitis (EIM).

LIBE (ePrivacy, CSAM), BUDG (CEF,DEP),
ITRE (Roaming‘as), kt.

Atstovavimo lygmuo:
Sostinių ekspertai (prireikus –atašė )

Atašė (prireikus- sostinių ekspertai)
COREPER I. Ambasadoriai/Mertens

EP komitetų nariai, pranešėjai.

Klausimų eiga:
CSAM reglamentas. Pateiktas 2020 m. rugsėjį.
ePrivatumo reglamentas.
BRCD. Pasiūlymas 2021 m. birželį arba liepą.
Roamingas. Pasiūlymas pateiktas 2021 I ketv.

CSAM reglamentas. Suderėta 2020 m.spalį
ePrivatumo reglamentas.Suderėta 2020
BRCD. Taryba laukai pasiūlymo.
Roamingas. PT dar nepateikė savo siūlymo,
svarstomas COM siūlymas (nuo 2021 kovo)

CSAM reglamentas. Trilogai (IV-asis)
ePrivatumo reglamentas. (nepradėti
trilogai)
BRCD. EP laukia pasiūlymo.
Roamingas. EP nepateikė pozicijos.
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Skaitmeninė strategija 2030*
2030 m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2025 m.

Visi EU namų ūkiai bus padengti gigabitiniu tinkle (pasiektas gigabitinis junglumas);
• EU sukurs pirmąjį kvantinės akseleracijos
Visos gyvenvietės turės 5G ryšio prieigą;
skaičiuoklį.
Bent 80 % EU gyventojų turės bazinius skaitmeninius įgūdžius;
Bent 20 mln. aukštus skaitmeninius įgūdžius turinčių ICT specialistų EU;
Bent 10 000 klimatui neutralių saugių „Edge“ tipo mazgų (secure edge nodes) EU (delsa – iki kelių milisekundžių);
EU pirmauja kvantinių technologijų srityje 2030 metais;
Bent 70 % EU įmonių naudojasi debesijos, didžiųjų duomenų (big data) ir AI paslaugomis/prietaikomis;
Virš 90 % EU įmonių bus pasiekusios skaitmeninį bazinį intensyvumą;
Sukuriamas EU skaitmeninis identitetas (skaitmeninė tapatybė) – gyventojai naudojasi skaitmeninėmis paslaugomis visoje EU (parašas,
prieiga, t.t.). 80 % EU gyventojų naudojasi skaitmeniniu ID (tapatybe).

*Europos Komisija priėmė strategiją (“2030 Digital Compass: the European
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way for the Digital Decade”) 2021 m. kovo 11 d.

Ačiū už dėmesį ir skirtą laiką!
Daugiau informacijos:
www.sumin.lrv.lt; grazvydas.jakubauskas@eu.mfa.lt
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