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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka spēcīga Eiropas gigabita sabiedrība un savlaicīgi ieviestas 5G tehnoloģijas ir 

pats iekļaujošākais ceļš uz digitālā vienotā tirgus izveidi, jo ātrdarbīgi platjoslas 

savienojumi var veicināt vispārēju izaugsmi, jo īpaši lauku apvidos, nodrošinot rīkus, kas 

ļauj piedalīties lietu interneta (IoT) laikmetā tādā pašā tempā kā pilsētu teritorijās, 

vienlaikus izmantojot konkurences priekšrocības, kuras sniedz zemākas izmaksas par 

mājokli, pārtiku un izglītību;

2. pauž nožēlu par situāciju, ko radījusi ES lēnā reakcija uz 4G salīdzinājumā ar citiem 

pasaules reģioniem, kuri ir uzņēmušies vadību un tagad gūst no tā labumu;

3. uzsver, ka ir ļoti svarīgi efektīvi reaģēt jau 5G laikmeta sākumposmā, lai izvirzītu ES par 

pasaules līderi, jo vadošo pozīciju priekšrocības šīs tehnoloģijas ieviešanā potenciāli ir ļoti 

lielas, un, lai tas notiktu, politikai un noteikumiem jābūt orientētiem uz nākotni un 

labvēlīgiem pret investīcijām un inovāciju, bet pieeja jābalsta uz tirgu un tai jābūt 

nebirokrātiskai, kas veicina konkurenci, kā arī ar saprātīgu nodokļu politiku, atzīstot, ka 

investīcijas ir nepieciešamas, lai radītu konkurenci, kas savukārt stimulēs inovāciju, 

jaunus pakalpojumus un galu galā vairāk patērētājam izdevīgu investīciju; 

4. uzsver vajadzību saskaņot pamatnoteikumus par jauna spektra piešķiršanu 700 MHz 

frekvenču joslā bezvadu platjoslas pieslēgumiem un apsvērt iespēju piešķirt licences uz 

pietiekami ilgiem termiņiem, lai radītu paredzamību investoriem, vienlaikus uzsverot, ka 

vienošanās par to, kā saskaņot visas spektra joslas zem un virs 6 GHz kā vienu veselu, ir 

stratēģiski svarīga 5G īstenošanai un tā ir jāpanāk līdz 2017. gada beigām;

5. uzsver, ka vispāratzītu nozares standartu izveide attiecībā uz 5G tīkliem un 5G iespējoto 

lietu internetu ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu ātru lietu interneta pieņemšanu, un ka šo 

standartu pieņemšanai vadošo lomu ir nepieciešams atvēlēt privātajam sektoram;

6. pauž bažas, ka, trūkstot moderniem digitāliem tīkliem un infrastruktūrai, kas nodrošina 

augstas kvalitātes un ātrus savienojumus, ES draud atpalikšana no citiem reģioniem 

attiecībā uz investīciju piesaisti un zināšanu līmeņa saglabāšanu, kā rezultātā mazinātos 

konkurences priekšrocības;

7. atkārtoti pauž uzskatu, ka ir steidzami nepieciešama standartizācija, lai novērstu 5G 

tehnoloģiju sadrumstalotību un netraucētu savietojamību, un atgādina, ka, lai uzņemtos 

vadošo lomu pasaules standartu izstrādē, ārkārtīgi svarīga ir starptautiskā sadarbība, un 

atkārtoti apliecina nepieciešamību nodrošināt sākotnējos pasaules 5G standartus līdz 

2019. gada beigām, tādējādi ļaujot savlaicīgi sākt 5G komercpiedāvājumus;

8. uzsver, ka saskaņā ar Komisiju, īstenojot rīcības plānu 5G ieviešanai visā ES, “ir 

iespējams radīt divus miljonus darbvietu”, lai gan pašreiz izaugsme ir konsekventa bet 

lēna un bezdarba līmenis ir augsts, jo īpaši jauniešu vidū;

9. norāda uz vajadzību aktīvi iesaistīties dialogā ar visām ieinteresētajām personām, sākot no 
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ES iestādēm līdz dalībvalstīm, no privātā sektora līdz pilsoniskajai sabiedrībai, lai 

izstrādātu vienotu un kopīgu redzējumu, kas balstās uz ideju, ka digitālajām tehnoloģijām 

un komunikācijām ir potenciāls uzlabot dzīvi visiem; 

10. atkārtoti pauž viedokli, ka stiprāku un dinamiskāku iekšējo tirgu var izveidot tikai ar 

stabilu izaugsmi un nodarbinātības pieaugumu un plaukstoša digitālā vienotā tirgus 

pabeigšana ir ātrākais veids, kā panākt izaugsmi un izveidot jaunas un kvalitatīvas 

darbavietas.

 


