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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “5G Eiropai. Rīcības plāns”, kura mērķis ir veicināt 

Eiropas digitālo ekonomiku un konkurētspēju, lai virzītos uz digitālo vienoto tirgu; 

2. uzstāj, ka pašreizējā starptautiskajā tehnoloģiju sacensībā ir nepieciešams sasniegt 

dinamisku Eiropas gigabitu sabiedrību, lai saglabātu ES konkurētspēju un labklājību, kā 

arī izmantotu iespējas, ko sniedz inovācija un pārmaiņas transporta nozarē; 

3. norāda — lai saglabātu konkurētspēju, Eiropas transporta nozarei būs ātri jāpielāgojas 

jauniem uzdevumiem, ko izvirza globalizācija, mainīgi mobilitātes modeļi, digitalizācija 

un pieaugošas patērētāju vēlmes; piekrīt, ka 5G tīklu izvēršana ir nepieciešams nosacījums 

pastāvošo, jaunu un inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu attīstībai un ekonomisko un 

sociālo iespēju radīšanai, vienlaikus transporta un tūrisma nozarē sekmējot iekļautību un 

radot iespējas mazāk attīstītām ES teritorijām; šajā sakarā atgādina nepieciešamību panākt 

lielāku sabiedrības informētību par pasažieru ieguvumiem no interneta lietošanas;  

4. uzsver, ka ļoti augstas veiktspējas un nepārtrauktu interneta tīklu, tostarp pārrobežu tīklu, 

potenciāla efektīva izmantošana ir svarīga transporta un tūrisma pakalpojumu 

digitalizācijas procesam, integrētas biļešu tirdzniecības ieviešanai un inovatīvu 

transportlīdzekļu, piemēram, arvien vairāk savienotu un autonomu transportlīdzekļu vai 

dronu, plašai izmantošanai cilvēku un preču pārvadāšanā; norāda, ka 5G tīkli varētu arī 

palīdzēt attīstīt jaunus izklaides modeļus un tādējādi dažādot ES tūrisma piedāvājumu un 

padarīt to pievilcīgāku; norāda, ka 5G veicinās jaunus augstas kvalitātes pakalpojumus un 

uzlabos to digitālā satura lietotāju kā pasažieru pieredzi, kuri, piemēram, saistībā ar 

transporta un tūrisma pakalpojumiem izmantos tiešsaistes platformas; 

5. pauž bažas par to, ka ES 5G ieviešanā atpaliek no Ziemeļamerikas un daļas no Āzijas un 

Klusā okeāna reģiona valstīm; kā arī pauž bažas par to, ka saskaņā ar pašreiz 

pieejamajiem datiem neviena no 28 dalībvalstīm nav sasniegusi digitalizācijas 

programmas mērķi par 100 % ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga pārklājuma nodrošināšanu; 

norāda, ka vidējais nākamās paaudzes pieslēguma pārklājums dažās dalībvalstīs pašlaik ir 

zem 25 %; 

6. pauž nožēlu, ka pašreizējās 4G paaudzes tehnoloģiju izvēršana joprojām atpaliek no 

gaidītā, jo īpaši lauku apvidos; norāda, ka Komisijas rīcības plānam par 5G tīkla 

infrastruktūras izvēršanu vajadzētu nodrošināt instrumentus, kas ļautu izvairīties no 

iepriekš pieļautajām kļūdām; 

7. uzskata, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) un to attīstības temps ir 

būtiski ietekmējuši ne tikai tautsaimniecību, bet arī sabiedrību kopumā; uzskata, ka IKT 

un digitālās tehnoloģijas piedāvā lielu potenciālu, jo tās var uzlabot iedzīvotāju piekļuvi 

sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, transportam; uzskata, ka tomēr ir svarīgi ņemt 

vērā šo jomu progresa radītās milzīgās un neizbēgamās problēmas sabiedrībai kopumā, jo 

īpaši attiecībā uz darba organizāciju, darba tiesībām un iedzīvotāju drošību; 
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8. aicina dalībvalstis rīcības plānu 5G jomā uzskatīt par ceļvedi Eiropas Elektronisko sakaru 

kodeksa (EESK) izstrādei, jo īpaši attiecībā uz sadarbību spektra pārvaldībā un 

turpmākām investīcijām tīkla infrastruktūrā; uzsver, ka nozīmīgu progresu Eiropas 

gigabitu sabiedrības veidošanā var panākt tikai ar pienācīgu investīciju līmeni tīkla 

infrastruktūrā visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu stabilu, drošu un uzticamu digitālo 

infrastruktūru visiem transporta veidiem neatkarīgi no lieluma vai atrašanās vietas; pauž 

šaubas, vai finansēšanas modeļi, kas balstās tikai vai galvenokārt uz investīciju fondiem, 

būs pietiekami, lai nepieciešamības gadījumā atjauninātu infrastruktūru vai palīdzētu 

novērst tīkla infrastruktūras attīstības nepilnības un izlīdzināt atšķirības augstas 

veiktspējas interneta savienojumu pieejamībā pierobežu, nomaļos un tālākos reģionos, kā 

arī ārpus pilsētām; 

9. prasa piešķirt vairāk līdzekļu vērienīgas un saskaņotas 5G finansēšanas stratēģijas 

īstenošanai un pilnībā izmantot esošo līdzekļu potenciālu un sinerģiju jaunu investīciju 

veicināšanai; atzinīgi vērtē Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta platjoslas 

fondu un aicina Komisiju nodrošināt, uzturēt un turpināt attīstīt 5G rīcības plāna 

finansēšanu saistībā ar nākamo DFS 2020.–2027. gadam; 

10. uzskata, ka labākais tīkla infrastruktūras attīstīšanas veids ir nodrošināt godīgu un efektīvu 

konkurences vidi; norāda, ka visas pieejamo frekvenču joslas ir jāizmanto lietderīgi; 

uzsver „5G-PPP” (publiskā un privātā sektora partnerība) iniciatīvas lielo nozīmi un 

steidzamo vajadzību atrast jaunus privāto investīciju avotus, lai atbalstītu gan ES 

konkurētspēju pasaules tirgū, gan jaunas iespējas inovācijai transporta un tūrisma jomā; 

11. aicina vairāk izmantot kohēzijas politikas fondus, lai tiektos uz lielāku viendabīgumu 

savienojumos starp ES reģioniem; uzsver nepieciešamību rast stimulus ne tikai 

piedāvājuma, bet arī pieprasījuma pusei, lai palielinātu iedzīvotāju interesi par transporta 

un tūrisma 5G pakalpojumiem un veicinātu šā tīkla ieviešanu; piekrīt galvenajiem 

mērķiem veicināt interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai; norāda 

uz tehnoloģiski neitrālas pieejas izvēles vērtību, jo tā topošajās transporta tehnoloģijās un 

infrastruktūrā var palīdzēt maksimāli izmantot inovāciju, infrastruktūras konkurenci un 

izmaksu samazinājumu; 

12. mudina Komisiju Eiropas gigabitu sabiedrības veidošanā lielāku uzmanību pievērst 

jautājumiem par datu privātumu, kiberdrošību un kibernoziedzību un to specifiku 

transporta nozarē; norāda, ka šajā jomā nevar panākt progresu, ja pienācīga prioritāte 

netiek dota digitalizētu transporta sistēmu lietotāju drošībai un vienlaikus netiek izstrādāti 

noteikumi šo tehnoloģiju pārvaldīšanai, lai novērstu strīdus par konkurenci tirgū; 

13. mudina Komisiju apsvērt iespēju pielāgot Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) 

Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 

piemērojot Līguma 107. un 108. pantu un pamatojoties uz valsts atbalsta noteikumiem, lai 

veicinātu ātrdarbīga interneta tīklu izveidi un īpašu uzmanību pievērstu tālākajiem 

reģioniem, kā noteikts LESD 349. pantā, ņemot vērā to attālumu un 5G prasībām 

atbilstošas tīkla infrastruktūras izmaksas; 

14. aicina Komisiju nodrošināt, ka katra dalībvalsts kartē savu tīklu, lai varētu noteikt 

digitālās atstumtības zonas un nodrošināt vispārēju 5G tīkla pārklājumu; 

15. iesaka Komisijai darīt visu, kas ir tās spēkos, lai izveidotu Eiropas gigabitu sabiedrību, 
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ievērojot ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas principus; 

16. atzīst, ka 5G tīklam ir nepieciešama blīva tīkla infrastruktūra, lai nodrošinātu augstu 

veiktspēju un zemu latentumu; norāda uz ieguvumiem, ko rada projektu un plānu būvēt 

jaunu tīkla infrastruktūru 5G standartam apvienošana ar jau plānoto autoceļu un dzelzceļu 

maršrutu būvniecību un modernizāciju dalībvalstīs papildus pilsētu infrastruktūras 

projektiem, ņemot vērā, piemēram, iespējas ar savienotiem un autonomiem automobiļiem 

uzlabot mobilitāti pilsētvidē; piekrīt, ka šāda racionāla būvdarbu apvienošana palīdzēs 

ietaupīt resursus, padarīt darbus praktiski īstenojamākus un paātrināt vajadzīgās 

ātrdarbīgās infrastruktūras būvniecību un nodrošināšanu; 

17. uzsver, ka blīvākiem tīkliem, kuros izmanto lielāku skaitu radiāciju emitējošu ierīču, 

jāveic pienācīga pārbaude un apstiprināšana, jo apdraudējums sabiedrības veselībai nav 

pieļaujams; 

18. norāda uz potenciālu attīstīt šādus pakalpojumus ES pilsētās: viedu satiksmes vadību ar 

reāllaika informāciju, stāvvietām un ceļa nodevu sistēmām; aicina uzņēmējus vairāk 

investēt infrastruktūrā, lai uzlabotu savienojamību un paplašinātu 5G tīkla pārklājumu visā 

ES — pilsētās, perifērās zonās un laukos; 

19. uzsver, ka vienlaikus ar 5G attīstību nozīmīga ietekme būs lietu interneta vispārējai 

ieviešanai, inter alia, preču pārvadājumu un loģistikas jomā, tostarp pasta darbā un 

plašākā nozīmē jebkādā apmaiņā ar materiālām vērtībām (vēstulēm un pakām); 

20. norāda, ka, tiklīdz transportlīdzekļi ir saslēgti tīklā, tie attiecīgi kļūst drošāki (mazāk 

negadījumu) un videi draudzīgāki (mazāk emisiju) un veicina paredzamākus ceļošanas 

paradumus; tādēļ atbalsta priekšlikumu nospraust ES mēroga mērķi, ka visiem 

transportlīdzekļiem ES tirgū jābūt pieslēdzamiem 5G tīklā un aprīkotiem ar ITS iekārtu; 

stingri atbalsta mērķi, ka 5G jānodrošina iespēja bāzes staciju tīklam pieslēgt neatliekamās 

medicīniskās palīdzības un citus neatliekamās palīdzības transportlīdzekļus (policijas, 

ugunsdzēsēju), lai izsaukumu laikā tiem nepārtraukti būtu tīkla pārklājums; 

21. stingri atbalsta centienus līdz 2025. gadam nodrošināt piekļuvi 5G tīklam intermodālajos 

pārvadājumos sabiedriskā transporta tīklos, kas savienoti ar Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentu (EISI) un Eiropas transporta tīklu (TEN-T), un sagaida, ka tam 

sekos pilnīga piekļuve visā ES gan pilsētās, gan laukos, gan galvenajās tūrisma centros un 

objektos; 

22. norāda uz nozīmīgo interneta tehnoloģiju un lietu interneta lomu ne tikai multimodālas, 

lietotājiem draudzīgas un drošas infrastruktūras un transporta pakalpojumu attīstībā, bet 

arī transportlīdzekļos uzstādītu e-call tehnoloģiju attīstībā; uzsver vajadzību ņemt vērā 

visus mijiedarbības elementus dažādās nozarēs, piemēram, elektronikas, 

telekomunikāciju, transporta un tūrisma nozarē; 

23. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu WiFi4EU; norāda, ka publiski pieejami un bezmaksas 

bezvadu lokālie savienojumi (Wi-Fi) stratēģiski svarīgās sabiedriskās vietās, piemēram, 

transporta mezglos, var dot iespēju visiem Eiropas iedzīvotājiem vienlīdzīgi piekļūt 

digitālajiem rīkiem un izmantot tos; 

24. aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt tādas iniciatīvas kā WiFi4EU programma, lai 
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mudinātu visus pasažierus izmantot jaunās tehnoloģijas neatkarīgi no viņu 

sociālekonomiskā stāvokļa vai vecuma un novērstu digitālo plaisu starp atsevišķiem 

cilvēkiem un/vai paaudzēm; uzsver pievienoto vērtību, ko minētās norises sniegs tūrisma 

nozarei, vairojot Eiropas pievilcību uzņēmumiem un apmeklētājiem; 

25. uzsver, ka interneta piekļuves nodrošināšana un liela ātruma, uzticama, zema latentuma un 

trīces interneta savienojamības garantēšana ir būtiski faktori, kas ļauj digitalizēt tūrisma 

nozares procesus un vērtību ķēdi, kā arī attīstīt un ieviest tādas transporta tehnoloģijas kā 

sadarbīgās intelektiskās transporta sistēmas (C-ITS), upju satiksmes informācijas 

pakalpojumus (RIS) un Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS);  

26. norāda, ka šādu iepriekš minēto sistēmu attīstība palīdzēs sekmēt gan mobilitātes, gan 

transporta digitalizācijas un automatizācijas procesu, kas savukārt uzlabos drošību, 

optimizēs resursus, ļaus labāk izmantot pieejamo kapacitāti, uzlabos efektivitāti, 

pieejamību, energotaupību un ekoloģiskos rādītājus, kā arī stimulēs MVU konkurētspēju 

tūrisma nozarē; atzīst, ka saskaņā ar plašāku Eiropas rūpniecības digitalizācijas procesu 

daudziem uzņēmumiem būs jāpapildina savas pārejas stratēģijas ar mobilitāti, sniedzot 

būtiskas iespējas MVU un jaunuzņēmumiem transporta nozarē, proti, tās ir pārmaiņas, kas 

būtu jāatbalsta; 

27. norāda uz ieguvumiem, ko uzticams un nepārtraukts 5G pārklājums sniegtu ceļu satiksmes 

drošībai, dodot iespēju izmantot pieslēgtas un digitālas smago kravas transportlīdzekļu 

vadības ierīces, piemēram, viedo tahogrāfu un e-dokumentus. 
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