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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda uz Komisijas paziņojumu “Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība” 

un paziņojumu “5G Eiropai. Rīcības plāns”, kas piedāvā aizraujošu iespēju dalībvalstīm 

aktivizēt savus kultūras un radošos inovatorus, it īpaši MVU, vēl labāk konkurēt globālā 

mērogā un parādīt savu uzņēmējdarbības un inovācijas talantu; 

2. atzinīgi vērtē gigabitu sabiedrības mērķus sasniegt tīkla pārraides ātrumu 100 Mb/s visiem 

Eiropas patērētājiem un nākotnē no 1 Gb/s līdz 100 Gb/s tādiem galvenajiem 

sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem kā skolām, svarīgākajiem transporta mezgliem, 

finanšu iestādēm un digitāli intensīviem uzņēmumiem; 

3. atzinīgi vērtē vērienīgo plānu saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu līdz 

2025. gadam nodrošināt īpaši ātrdarbīgu interneta pieslēgumu pamatskolās, vidusskolās, 

augstskolās un bibliotēkās; uzsver, ka ātrāks un labāks savienojums paver milzīgas 

iespējas uzlabot mācīšanas metodes, veicināt pētniecību un attīstīt augstas kvalitātes 

izglītības pakalpojumus tiešsaistē, kā arī radīt labākas iespējas tālmācībai; uzsver to, ka 

šādas iespējas uzlabos skolotāju, bērnu un skolēnu digitālās prasmes un medijpratību, 

vienlaikus dodot vairāk iespēju dalībvalstīm dalīties ar paraugpraksi; uzsver, ka izglītības 

un apmācības sistēmu pielāgošana ir ļoti svarīga, lai sasniegtu arvien pieaugošo 

pieprasījumu pēc digitālajā jomā prasmīgiem profesionāļiem ES; šajā kontekstā norāda, 

cik svarīgi ir investēt skolotāju mūžizglītībā; uzsver, ka ir vajadzīgi papildu centieni, lai 

uzlabotu iedzīvotāju medijpratību visos izglītības līmeņos un jo īpaši bērnu un 

nepilngadīgo prasmes; 

4. uzskata, ka Eiropai būtu jānodrošina kvalificētu cilvēku nepārtraukta izglītošana attiecībā 

uz jaunām sistēmām un pielietojumu jomām, izveidojot un darot pieejamas 5G prasmju 

attīstības mācību programmas partnerībā ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 

organizāciju EIT Digital; 

5. uzsver iespējas, ko Eiropas Stratēģisko investīciju fonds piedāvā vispārīgā veidā un, 

izmantojot tā mijiedarbību ar citiem fondiem, konkrētā veidā, proti, attīstīt sabiedrisko 

pakalpojumu infrastruktūru; uzskata, ka centieni būtu jāvērš uz jaunu digitālo prasmju 

attīstību sistēmu un risinājumu projektēšanā, veicot nozīmīgas investīcijas izglītībā, 

tostarp skolu digitalizācijā, kas viss kopā var novērst digitālo plaisu un digitālo 

atstumtību; 

6. uzskata, ka 5G ir vairāk nekā vienkārša mobilo platjoslas pakalpojumu evolūcija un ka tas 

būs būtisks veicinošs faktors ceļā uz nākotnes digitālo pasauli, visuresošu īpaši ātrdarbīgu 

platjoslas infrastruktūru, kas atbalstīs procesu pārmaiņas visos tautsaimniecības sektoros 

(veselības aprūpē, enerģētikā, komunālo pakalpojumu sfērā, ražošanā, transportā, 

automobiļu rūpniecībā, virtuālās realitātes jomā u. c.) un uz patēriņa tirgus augošu 

pieprasījumu ikviena iedzīvotāja dzīvē; 

7. atzīst, ka 5G var stimulēt aizraujošu un pilnīgi jauna veida lietojumprogrammu un 

koncepciju attīstību, piemēram, lietu internetu (IoT), kas var sniegt milzīgas kultūras un 
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radošo nozaru iespējas, radot jaunus veidus, kā plaši izplatīt saturu un produktus; 

8. uzsver, ka 5G var pilnībā mainīt piekļuvi saturam un tā izplatīšanu un būtiski uzlabot 

lietotāja pieredzi, vienlaikus ļaujot attīstīties jaunām kultūras un radoša satura formām; 

šajā kontekstā uzsver nepieciešamību īstenot efektīvus pasākumus pirātisma apkarošanai 

un visaptverošu pieeju, kas uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un 

patērētājiem nodrošinātu vieglu pieeju juridiskajam saturam; 

9. uzskata, ka 5G dos iespēju sniegt jaunus augstas kvalitātes pakalpojumus, pievienos 

jaunas nozares un galu galā uzlabos aizvien zinošāku un prasīgāku digitālā satura lietotāju 

kā klientu ērtības; 

10. uzsver, ka viens no galvenajiem 5G panākumu gūšanas elementiem Eiropā ir audiovizuālā 

nozare, kas nodrošina darbvietas un ekonomisko izaugsmi, un ka tās attīstība var dot 

spēcīgu un pozitīvu ietekmi uz audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu vērtību ķēdi, tostarp uz 

satura radīšanu, inovāciju, izplatīšanu un lietotāja vidi; tādēļ aicina Komisiju un 

dalībvalstis ņemt vērā šī sektora vajadzības un specifiku, jo sevišķi visu to, kas attiecas uz 

apraidi; 

11. norāda uz Komisijas nodomu 5G ieviešanai atvēlēt pagaidu spektra joslas; šajā sakarā 

atgādina, cik svarīgi ir pienācīgi izvērtēt apraides nozares vajadzības un specifiku, kas 

saistīta ar sociāli un kulturāli vērtīgo Eiropas audiovizuālo modeli; 

12. uzsver ievērojamās atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz piekļuvi ātrdarbīga interneta 

pieslēgumiem, kā arī pašreiz nepietiekamo piekļuvi 3G un 4G lauku kopienās, ģeogrāfiski 

attālos apvidos un izolētos reģionos; uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt digitālās iespējas un 

panākt, ka 5G attīstība būtiski samazina digitālo plaisu sabiedrībā, jo īpaši starp pilsētām 

un laukiem; aicina Komisiju veicināt tīklu izvēršanu un atbalstīt uz 5G balstītu inovāciju, 

arī attālos apgabalos, kur savienojumu kvalitātes un satura dažādības nodrošināšanai ir 

nepieciešami publisko investīciju vai līdzinvestīciju modeļi; mudina izstrādāt īpaši 

pielāgotus piedāvājumus, lai uzlabotu mazāk aizsargātu sociālo grupu piekļuvi finansiāli 

pieejamiem pamatpakalpojumiem; uzsver, ka digitālās infrastruktūras turpmāka izvēršana, 

sevišķi mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās, veicina sociālo un kultūras integrāciju, 

mūsdienīgus izglītības un informācijas procesus un reģionālo kultūras ekonomiku, dodot 

iespēju attīstīties daudzām jomām, tostarp izglītības un plašsaziņas līdzekļu jomā; 

13. atzinīgi vērtē konsekventas pieejas veicināšanu, lai spektra izmantošanas licencēs 

paredzētu labāk pielāgotas pārklājuma nodrošināšanas saistības un veicinātu lauku 

teritoriju savienojamību; uzsver, ka privātās investīcijas interneta savienojamībā būtu 

jāveicina ne tikai konkurētspējīgos, lielas jaudas tirgos pilsētu teritorijās, bet arī 

nepietiekami apkalpotās un mazāk rentablās izvēršanas teritorijās laukos; 

14. mudina visas dalībvalstis nekavējoties īstenot noteikumus, ko paredz Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt 

vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā1, ar mērķi 

nodrošināt pienācīgu drošības līmeni, padarot šo plānu efektīvu un ilgtspējīgu; 

15. iesaka Komisijai ieviest ikgadēju ar ieteikumiem papildinātu progresa pārskatu par 5G 

                                                 
1 OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp. 
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rīcības plānu un par rezultātiem informēt Eiropas Parlamentu. 
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