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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. pauž bažas par to, ka ES 4G pieslēguma un 5G ieviešanas prognožu jomā atpaliek no 

Ziemeļamerikas un daļas no Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīm; uzskata, ka Eiropai 

ir daudz darāmā, lai atgūtu iekavēto, jo 2015. gadā vairāk nekā 75 % ASV iedzīvotāju bija 

piekļuve 4G, kamēr tāda bija tikai 28 % ES iedzīvotāju; turklāt pauž bažas par to, ka 

saskaņā ar nozares prognozēm līdz 2022. gadam Ziemeļamerikā būs vairāk nekā 110 

miljoni 5G abonentu, bet Rietumeiropā tikai 20 miljoni; pauž bažas par to, ka neviena no 

28 ES dalībvalstīm nav sasniegusi digitalizācijas programmas mērķi par ātrdarbīga un 

īpaši ātrdarbīga pieslēguma 100 % pārklājuma nodrošināšanu; norāda, ka vidējais 

nākamās paaudzes pieslēguma pārklājums dažās dalībvalstīs pašlaik ir zem 25 %; 

2. uzskata, ka 5G ir vairāk nekā platjoslas tehnoloģijas attīstība, jo nākamās paaudzes 

visuresoša un īpaši ātrdarbīga platjoslas infrastruktūra ietvers daudz vairāk nekā 

pašreizējos bezvadu piekļuves tīklus; norāda, ka šīs izmaiņas varētu atbalstīt procesu 

transformāciju daudzās ekonomikas nozarēs un sniegt iespējas dzīvot, mācīties un strādāt 

jebkur Eiropā; uzskata, ka labāka piekļuve internetam var veicināt ekonomikas izaugsmi, 

darbvietu radīšanu, (teritoriālo un sociālo) kohēziju un konkurētspēju Eiropā, tajā pašā 

laikā veicinot vienlīdzīgas iespējas un dzimumu līdztiesību un uzlabojot iedzīvotāju 

dzīves līmeni; 

3. uzsver, ka ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas, lai nodrošinātu gigabitu sabiedrību, 

un uzsver izaicinājumus, ko tas rada investoriem, operatoriem, pakalpojumu sniedzējiem 

un sinerģijas veidošanai ar citām nozarēm; norāda, ka nākamajā desmitgadē nepieciešami 

papildu EUR 155 miljardi, lai nodrošinātu gigabitu savienojumus digitālajā vienotajā 

tirgū; atzīst, ka ļoti svarīgi ir turpināt investēt, lai samazinātu vienības cenas patērētājiem 

un palielinātu pakalpojumu kvalitāti un pārklājumu; norāda, ka nozares pētījumi liecina, 

ka vairāk nekā 90 % no viena megabaita vienības cenas samazinājuma ir nodrošinājušas 

investīcijas, nevis statiskā ietekme, piemēram, konkurence; norāda, ka, salīdzinot viena 

megabaita cenu, ASV ir patērētājiem ievērojami lētāks tirgus nekā Eiropa; uzskata, ka 

vidējo ieņēmumu uz vienu lietotāju (ARPU) rādītājs var būt maldinošs, jo tas neparāda 

lielākos ātrumus, lielākās datu pakotnes vai neierobežotus piedāvājumus, ko izmanto ASV 

patērētāji; 

4. uzsver, ka 5G tīkla izvēršana daļēji būs atkarīga no dotāciju un finanšu instrumentu 

līdzekļu piešķiršanas visā ES teritorijā; prasa dalībvalstīm pievērst īpašu uzmanību 

projektiem, kuru mērķis ir 2014.–2020. gada plānošanas periodā paplašināt piekļuvi 

internetam, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju (ESI) fondus; norāda, ka 

kopumā ESI fondi ieguldīs EUR 21,4 miljardus, lai nodrošinātu digitālo vienoto tirgu 

pašreizējā plānošanas periodā, tostarp EUR 6 miljardus ātrdarbīgu platjoslas tīklu 

izvēršanā; atzīst šo publisko līdzekļu nozīmi Komisijas mērķu sasniegšanā, bet uzskata, ka 

no privātā sektora būs jāpiesaista ievērojami lielāks kapitāls, lai mūsu kontinentā nākamo 

desmit gadu laikā nodrošinātu papildu investīcijas EUR 155 miljardu apmērā; uzskata, ka 

visas teritorijas pārklājuma nodrošināšanai ESI fondi var būt īpaši noderīgi mazapdzīvotos 

reģionos, kuros uz tirgu orientēti risinājumi nav veiksmīgi; 
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5. aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstis, vietējās un reģionālās varas iestādes un citas 

ieinteresētās personas spēj tikt galā ar savienojamības projektiem pieejamo dotāciju, zema 

riska finanšu instrumentu un publiskā un privātā sektora partnerību sarežģīto klāstu; 

uzskata, ka ir vajadzīga labāka sadarbība vietējā un reģionālā līmenī, lai paplašinātu 

fiksētos tīklus un garantētu gigabitu savienojumus ar mērķi piedāvāt saņēmējiem 

konkurētspējīgus risinājumus un pievilcīgas cenas, kā arī vienlaikus piesaistīt jaunas 

investīcijas; uzskata, ka ir vērts izveidot tiešsaistes resursu, kas ļauj infrastruktūras 

investoriem pārskatīt visas pieejamās finansēšanas iespējas; atzinīgi vērtē platjoslas fonda 

izveidi, taču mudina EIB un Komisiju centienus koncentrēt nevis uz jaunu programmu 

radīšanu, bet gan uz to pastāvošo programmu uzlabošanu, kas atbalsta IT nozari, 

piemēram, „Apvārsnis 2020”; aicina Komisiju veicināt iespējamo sinerģiju starp ESI 

fondiem un ESIF, kā arī citiem ES finansējuma avotiem; 

6. atzīst, ka ieņēmumi visā telekomunikāciju nozarē samazinās un ka tas rada būtisku 

problēmu turpmākām investīcijām gigabitu sabiedrības veidošanā; norāda, ka darījumu 

finansēšana ir cieši saistīta ar akciju cenām un šajā sakarā aizdevumus un citus finanšu 

instrumentus ir iespējams nodrošināt, ja investīcijām ilgākā laika posmā ir garantēta 

atdeve; turklāt aicina Komisiju izskatīt iespējas, kā vietējās iestādes un citi pakalpojumu 

sniedzēji var ienākt tirgū un sniegt specializētus pakalpojumus saskaņā ar alternatīviem 

uzņēmējdarbības modeļiem; uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, lai investīciju programmas 

nes peļņu, un attiecīgā gadījumā izveidot citas veicināšanas shēmas, lai investori varētu 

atbalstīt 5G nozari; 

7. aicina Komisiju nākamajā daudzgadu finanšu shēmā nodrošināt un saglabāt finansējumu 

5G rīcības plānam pienācīgā līmenī; norāda, ka attiecībā uz mērķiem 5G rīcības plānā 

dalībvalstīm nav noteiktas saistošas prasības; aicina Komisiju novērtēt valstu platjoslu 

plānus, lai noteiktu trūkumus un vajadzības gadījumā izstrādātu konkrētām valstīm 

adresētus ieteikumus turpmākai rīcībai; aicina dalībvalstis izstrādāt valsts 5G izvēršanas 

plānus kā daļu no valstu platjoslas plāna; 

8. aicina Komisiju ņemt vērā visu reģionu īpašos ģeogrāfiskos, sociālos un ekonomiskos 

apstākļus, kad tiek izstrādāts jauns tiesiskais regulējums un kad tas tiek īstenots, lai 

panāktu visaptverošu 5G ieviešanu un pēc iespējas palielinātu tā ekonomisko ietekmi 

visās dalībvalstīs; uzsver, ka investīcijas būtu jāatbalsta ar rīcībpolitiku un normatīvo vidi 

un ka šīs investīcijas nevajadzētu aizkavēt ar pārāk vērienīgām publiskām shēmām, kuras 

var kavēt 5G ieviešanu; norāda, ka uzņēmumiem ir vajadzīga lielāka noteiktība attiecībā 

uz plānoto tehnoloģiju un pārliecība, ka līdzinvestēšanas process tiks veikts taisnīgā un 

atklātā veidā; 

9. aicina Komisiju turpināt analizēt pieprasījumu pēc 5G tehnoloģijas, ņemot vērā, ka šī 

joma ir nepietiekami izpētīta un pastāv ievērojamas viedokļu atšķirības; norāda, ka 

Komisijas primāro pētījumu par šo jautājumu veica tehnoloģiju pētniecības konsultanti; 

aicina vairāk konsultēties ar akadēmiskajām aprindām un infrastruktūras investoriem, lai 

varētu iegūt ticamu priekšstatu par gaidāmo 5G pieprasījumu; uzskata, ka Komisijai būtu 

jāveic un jāpublicē literatūras pārskats, kurā būtu apkopoti visi pieejamie pētījumi par 

Eiropas 5G pieprasījumu; iesaka Komisijai ieviest ikgadēju progresa pārskatu ar 

ieteikumiem attiecībā uz 5G rīcības plānu un par rezultātiem informēt Parlamentu; 

10. iesaka Komisijai, veidojot gigabita sabiedrību, īstenot tehnoloģiju neitralitātes politiku; 
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uzskata, ka tehnoloģiju izvēle galvenokārt būtu jāatstāj tirgus dalībnieku ziņā, lai 

nodrošinātu atbilstīgu atbildi uz pieprasījumu; atbalsta arī simetrisku regulējumu, kas 

nekavē jaunu vai mazāku uzņēmumu spēju ienākt tirgū; vērš Komisijas uzmanību uz to, 

cik svarīga ir konkurences procesu pārredzamība visos 5G tehnoloģiju izstrādes un 

īstenošanas līmeņos; 

11. uzskata, ka Komisijas 2016. gada septembrī publicētos vērienīgos mērķus nebūs 

iespējams sasniegt bez pilnvaru piešķiršanas dalībvalstīm, valstu regulatīvajām iestādēm, 

kā arī reģionālajām un vietējām pašpārvaldēm un bez visu šo dalībnieku sadarbības; 

norāda, ka Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācijas (BEREC) atzinums par 

jauno elektronisko komunikāciju sistēmu uzsver iespēju palielināt ES līmeņa iesaistīšanos, 

pastiprināt birokrātiju un apdraudēt tās neatkarību, un tādēļ pieprasa efektīvu īstenošanu; 

uzskata, ka, lai panāktu koordinētu 5G ieviešanu visās ES dalībvalstīs, ir nepieciešams 

ņemt vērā katrai valstij raksturīgos ekonomiskos un ģeogrāfiskos apstākļus; ņem vērā to, 

ka ierosinātās strukturālās BEREC reformas, kuras saskaņā ar pašas organizācijas augsta 

līmeņa atzinumu varētu to pārveidot par decentralizētu ES aģentūru ar ekspertu darba 

grupām, kuras vada pastāvīgie darbinieki; ņem vērā arī BEREC viedokli par iespējamām 

veto pilnvarām attiecībā uz valstu regulatīvo iestāžu (VRI) regulatīviem tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem, kā arī Komisijas priekšlikumus jaunajā kodeksā paredzēt 

īstenošanas aktus, kas ļaus veikt lejupējus pasākumus pārrobežu strīdu risināšanā; uzskata, 

ka tieši VRI var vislabāk izstrādāt, īstenot un pārskatīt telekomunikāciju lēmumus; 

uzskata, ka līdz šim BEREC ir bijusi samērīga loma, nodrošinot saskaņošanu visā Eiropā 

un ka šīs reformas apdraud šo līdzsvaru; 

12. atkārtoti uzsver, cik svarīga ir tiesību aktu papildu vienkāršošana ES līmenī, lai īstenotu 

jauno elektronisko komunikāciju regulējumu; atzinīgi vērtē četru spēkā esošo direktīvu 

konsolidāciju vienotā sakaru kodeksā; uzskata, ka vienkāršošana un precizēšana var tikai 

palīdzēt uzņēmumiem investēt; atzinīgi vērtē arī jaunos noteikumus par pārredzamību, kas 

īsā dokumentā patērētājiem sniegs vissvarīgāko līgumu informāciju; mudina dalībvalstis 

un vietējās un reģionālās pašvaldības uzņemties vadošo lomu 5G tīklu izveidē atbildīgā, 

iekļaujošā veidā, kas aizsargā patērētāju tiesības;  

13. uzsver, ka finansiālo palīdzību būtu jācenšas sniegt ģeogrāfiski līdzsvarotā sadalījumā, 

ņemot vērā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas principu un dažādos IKT 

infrastruktūras attīstības līmeņus; 

14. uzsver, ka piekļuve sabiedriskajiem e-pakalpojumiem ir svarīga un ka moderna 

komunikāciju infrastruktūra palīdz ieviest pakalpojumus un lietotnes, ko izmanto publiskā 

sektora iestādes, uzņēmumi un iedzīvotāji; norāda uz sadarbību starp universitāšu 

centriem un pētniecības iestādēm, kas var kļūt par partneriem 5G tīkla projektu izstrādē un 

īstenošanā, vienlaikus maksimāli palielinot sinerģiju ar programmu „Apvārsnis 2020”; 

turklāt norāda, ka līdz ar vajadzību pēc jaunām prasmēm un nepieciešamajām izglītības 

izmaiņām attiecībā uz 5G attīstības īstenošanu būtu jānodrošina izglītības dimensija, 

izmantojot iespējas, ko sniedz Eiropas Sociālais fonds; vēlreiz uzsver vajadzību veicināt, 

tostarp attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, digitālo iekļaušanu un piekļuvi 

internetam, kas arī ir svarīgi elementi saistībā ar aktīvu pilsoniskumu un sociālo 

iekļaušanu; 

15. atzinīgi vērtē noteiktību, ko 25 gadu licences uz radiofrekvenču spektru dos investoriem, 
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tostarp nesen panākto politisko vienošanos par 700 MHz frekvenču joslas izmantošanu 

mobilo sakaru platjoslas vajadzībām; aicina Komisiju pārskatīt savu saskaņošanas pieeju, 

ņemot vērā, ka trešdaļa no spektra, ko var izmantot bezvadu mobilajiem platjoslas 

sakariem, joprojām nav piešķirta; mudina Komisiju meklēt starptautiskas sadarbības 

iespējas ar mērķi attiecībā uz 5G vienoties par saskaņotiem standartiem; aicina Komisiju 

pielāgot spektra pārvaldības pasākumus tehnoloģiski sarežģītajai videi; uzskata, ka ir 

būtiski svarīga radiofrekvenču spektra pieejamība 5G tīklu izvēršanā visā Eiropā; atzīst, 

ka joprojām ir daudz neskaidrību nozarē par spektra joslām, kuras beigās tiks izmantotas 

5G tehnoloģijām; norāda, ka ir gaidāms ievērojams pieprasījums pēc 5G spektra līdzīgi 

tam, kāds pašlaik ir pēc 4G spektra, un tas nozīmē, ka izmaksas investoriem, visticamāk, 

pieaugs; 

16. vērš Komisijas uzmanību uz tīkla pārklājuma jautājumiem; norāda, ka digitālā plaisa starp 

konkrētiem reģioniem, jo īpaši starp laukiem un pilsētām, vēl aizvien ir būtiska; konstatē, 

ka attāluma dēļ lauku apgabali visdrīzāk negūs tādu pašu labumu no gigabitu sabiedrības, 

kāds būs jūtams pilsētās, jo pārklājums būs fragmentārs un netiks pienācīgi pielāgots 

faktiskajām vajadzībām; apstiprina pārliecību, ka attiecībā uz gigabitu sabiedrību ir 

vajadzīga stingra apņēmība un galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai nodrošinātu vispārēju 

4G tīkla pārklājumu; turklāt prasa attīstīt 5G tehnoloģiju lauku apvidiem; pauž bažas par 

to, ka 5G tehnoloģija pašlaik vēl nav uzticama, izņemot blīvi apdzīvotās teritorijās, un ka 

tas varētu vēl vairāk palielināt digitālo plaisu; uzskata, ka vispārēja ātrdarbīga gigabitu 

līmeņa interneta pakalpojumu pieejamība ir būtiska, lai novērstu pieaugošo digitālo plaisu 

starp pilsētu un lauku teritorijām un veicinātu sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju 

tās digitālajā dimensijā; atzīst, ka lauku apgabalus apdraud atpalicība, jo lauku teritorijās 

uz vienu iedzīvotāju ir vajadzīgas būtiski lielākas investīcijas; norāda, ka digitālās 

atšķirības nozīmē, ka, lai arī 58 % ES iedzīvotāju dzīvo lauku, attālos un kalnainos 

apvidos, tikai 25 % ir pieslēgums ar ātrumu virs 30 Mb/s; tādēļ atzīst, ka Komisijas mērķis 

nodrošināt vismaz 100 Mb/s lejupielādes ātrumu līdz 2025. gadam visām 

mājsaimniecībām laukos un pilsētās ir ļoti ambiciozs; 

17. atgādina, ka būtiskās atšķirības platjoslas savienojumu ātrumos lauku un pilsētu teritorijās 

daudzās dalībvalstīs rada ļoti neizdevīgu situāciju tām lauku teritorijām, kur ir liels skaits 

mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu, kā arī uzņēmumu, kas ir atkarīgi no laba 

pieslēguma, tādējādi apdraudot vietējo kopienu sociālo, kultūras un ekonomisko dzīvi; 

atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iniciatīvu izveidot līdzdalības platjoslas platformu, lai 

nodrošinātu publisko un privāto struktūru, kā arī vietējo un reģionālo pašvaldību intensīvu 

iesaistīšanos; 

18. norāda, ka tālākie, nomaļie un salu reģioni ir guvuši tikai nelielu labumu no pašreizējiem 

noteikumiem; vērš uzmanību uz nepieciešamību īpašu uzmanību pievērst nomaļiem, 

izolētiem, attāliem lauku un kalnu apgabaliem un visām tām ES daļām, kurās ir 

nepieciešams publiskais atbalsts, lai kompensētu nepietiekamu finansiālo atdevi privātiem 

investoriem; uzsver, ka visiem ES reģioniem vajadzētu gūt labumu no gigabitu 

sabiedrības sniegtajām priekšrocībām, kas dotu nozīmīgu ieguldījumu reģionālajā 

konkurētspējā, piekļuvē investīcijām augstajās tehnoloģijās un sabiedrisko pakalpojumu 

un uzņēmējdarbības iespēju veicināšanā; mudina Komisiju padarīt tālākos reģionus (kas 

noteikti LESD 349. pantā) par galveno teritoriju, kur īstenot izmēģinājuma projektus. 
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Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij 

S&D Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Liliana 

Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Davor Škrlec 

 

1 - 

EFDD Julia Reid 

 

2 0 

GUE/NGL Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


