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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 1
12. atsauce

svītrota

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 2
Aa apsvērums (jauns)

Aa tā kā platjoslas sakari palīdzēs Eiropas Savienībā nostiprināt integrāciju un 
kohēziju;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 3
B apsvērums

B. tā kā interneta un platjoslas pakalpojumu vērtība palielinās eksponenciāli ar katru 
jaunu lietotāju, kas ir būtiski, ja Eiropa vēlas kļūt par vadošo, uz zināšanām balstīto 
sabiedrību; tā kā resursu pārdales piedāvātie  visdažādākie risinājumi sniedz iespēju 
arī vāji nodrošinātās teritorijas iekļaut digitālajā sabiedrībā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 4
Ba apsvērums (jauns)

Ba tā kā 500 miljonu iedzīvotāju, kuri veido nozīmīgu ES iekšējā tirgus daļu, veido 
pasaulē unikālu kritisko daudzumu, kas nepieciešama, lai izstrādātu jaunus un 
novatoriskus pakalpojumus, kas savukārt sniegs daudz vairāk jaunu iespēju visā 
ES; tā kā skaidri parāda kopīgu ieguvumu iespējas Eiropā, kas izpaužas tādējādi, ka 
katram ES iedzīvotājam ir piekļuve platjoslas sakariem; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 5
Ba apsvērums (jauns)

Ba tā kā Komisija nav cēlusi nekādus iebildumus pret publiski finansējamiem 
projektiem platjoslas sakaru nozarē  attālos un lauku apvidos; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 6
Bb apsvērums (jauns)

Bb tā kā nav nekādas tiešas atbilstības starp platjoslu sakaru piekļuves daudzumu un 
iedzīvotāju blīvumu; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 7
C apsvērums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 8
Da apsvērums (jauns)

Da tā kā platjoslas sakaru ieviešanas apjoms nav vienāds visās dalībvalstīs un visos 
Eiropas savienības reģionos; tā kā to pieejamība nesasniedzamos (salas, kalni utt.) 
un lauku apvidos vēl arvien ir ierobežota platjoslu sakaru un pakalpojumu dārgo 
izmaksu dēļ; tā kā nelielais pieprasījuma līmenis ārpus ES metropoļu centriem 
nozīme to, ka tiek izdarīts mazāk ieguldījumu un varētu atbaidīt platjoslas sakaru 
pakalpojumu operatorus, jo nav uzņēmējdarbības iespēju;

Or. el

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 9
E apsvērums

E. tā kā dalībvalstīs, kurās ir augstāka konkurence platjoslas tirgū, ir plašāks platjoslas 
tīklu segums; tā kā tomēr konkurence pati par sevi neatrisina platjoslas sakaru 
atšķirības starp Eiropas Savienības reģioniem, un ir vajadzīgi mērķpasākumi un 
attiecīgas iniciatīvas;

Or. el

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 10
E apsvērums

E. tā kā dalībvalstīs, kurās ir  konkurence platjoslas tirgū starp dažādām sistēmām, ir 
plašāka platjoslas tīklu piekļuve;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 11
Ea apsvērums (jauns)

Ea tā kā tiešsaistes pakalpojumi kā, piemēram, e–pārvaldība, e–mācības un 
elektroniska pieeja publiskā pasūtījuma paziņojumiem tikai tad patiešām var kļūt 
visaptveroši un stiprināt kohēziju, ja tos ES iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības 
aprindām padara plaši pieejamus, izmantojot platjoslas sakarus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 12
Ea apsvērums (jauns)

Ea tā kā visiem jauajnie platjoslas sakariem nav vienāds ātrums; tā kā sakaru jauna 
veida piemērošana uz interneta pamata rada arvien lielāku nepieciešamību 
paātrināt savienojumus; tā kā noteiktas tehnoloģijas nodrošina arvien mazāku 
ātrumu, jo tālāk tās atrodas no telefonu centrālēm; tā kā tas var negatīvi ietekmēt 
dažus reģionus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 13
Ea apsvērums (jauns)

Ea tā kā platjoslu sakari ar vismazāko ātrumu vairs nav piemēroti funkcionālai 
izmantošanai atbilstoši interneta pakalpojumu un video satura pārraidīšanas  
pieaugošajām prasībām;

Or. sl
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 14
Ea apsvērums (jauns)

Ea tā kā platjoslas  interneta sakari var dot ieguldījumu, lai radītu progresīvāku un 
visiem pieejamāku veselības aprūpes sistēmu, kuru izmanto diagnosticēšanai un 
dziedināšanai neklātienē mazāk attīstītos reģionos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 15
Ea apsvērums (jauns)

Ea tā kā piekļuve platjoslas sakariem attālos un lauku apvidos ir ierobežota lielo 
izmaksu dēļ, un komerciāli stimuli ieguldīt platjoslas sakaru tīklu  ieviešanā šajos 
apvidos bieži vien ir bijuši nepietiekami; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 16
Eb apsvērums (jauns)

Eb tā kā joprojām pastāv ievērojamas atšķirības attiecība uz platjoslas sakariem gan 
pilsētas centru un attālu rajonu starpā, gan arī jauno un veco dalībvalstu starpā; tā 
kā tādējādi tiek uzsvērta nepieciešamība attīstīt tehnoloģijas, iesaistīt jaunus sakaru 
operatorus, nodrošinot tiem labākas iespējas iekļūt tirgū, un izstrādāt skaidras 
stratēģijas, kas varētu atvieglot  attīstību lauku apvidos un atpalikušās valstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 17
Eb apsvērums (jauns)

Eb tā kā interneta platjoslas sakari var dot ieguldījumu progresīvākā un visiem 
pieejamākā izglītības sistēmā, kas piedāvātu tālmācības izmantošanu reģionos, 
kuros nav apmierinoša skolu infrastruktūra;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 18
Eb apsvērums (jauns)

Eb tā kā ātrā interneta pakalpojumu un satura pārraides attīstība ir radījusi vajadzību 
nodrošinat liela ātruma platjoslas sakarus;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 19
Ec apsvērums (jauns)

Ec tā kā sociāli mazaizsargātu grupu piekļuves uzlabošanai, jāpiedāva apmācība un 
atbalsta pasākumi, piemēram, tādi, kas nodrošina līdztiesīgas iespējas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 20
Ec apsvērums (jauns)

Ec tā kā piekļuve funkcionāli jaudīgiem platjoslas sakariem ir svarīga attiecībā uz 
visiem lietotājiem Kopienā neatkarīgi no viņu ģeogrāfiskās atrašanās vietas;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 21
Ed apsvērums (jauns)

Ed tā kā pareiza un savlaicīga pašreizējā regulējuma īstenošana ir būtisks atvērta, 
konkurētspējīga un novatoriska elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus 
priekšnoteikums; tā kā tiesību pamataktu ieviešanas un īstenošanas procedūras 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras, kas izraisa Eiropas vienotā sakaru tirgus 
sadrumstalošanu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 22
Ee apsvērums (jauns)

Ee tā kā ikvienas skolas rīcībā  jābūt platjoslas sakariem, lai turpmāk nevienam 
bērnam Eiropā nav jāuzaug bez piekļuves internetam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 23
Ef apsvērums (jauns)

Ef tā kā, pārslēdzoties  uz digitālo apraidi un pārejot no analogiem sakariem uz 
digitālajiem, atbrīvosies  vairāki simti megahercu frekvences un tādējādi radīsies 
iespēja frekvenču joslu pārdalei, piešķirot to vispārējai lietošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 24
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka vispārēja piekļuve platjoslas pakalpojumiem ir sociālas attīstības, 
sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanas un uz zināšanām balstītas ekonomikas 
pieauguma būtisks priekšnoteikums, un Eiropas Savienībai jāpieliek visas pūles, lai 
nodrošinātu, ka ikvienam ir piekļuve platjoslas pakalpojumiem, jo īpaši vismazāk 
attīstītajos Eiropas Savienības reģionos; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 25
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka nevar paredzēt vai plānot platjoslas pakalpojumu attīstības apjomu, bet to 
var veicināt un atbalstīt, nodrošinot radošu un atvērtu vidi; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 26
2. punkts

2. konstatē, ka Eiropas e-pakalpojumu pamatkopums var palīdzēt veicināt integrāciju un
nostiprināt kohēziju, ka arī izveidot vienotu Eiropas elektronisko tirgu, izmantojot 
platjoslas pakalpojumus, un aicina šo jomu izvirzīt kā īpašu prioritāti, izmantojot 
struktūrfondus un lauku attīstības fondus; turklāt uzsver, cik liela nozīme ir šādiem 
attīstības fondiem, lai šajā sakarā atbalstītu reģionus; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 27
2. punkts

2. konstatē, ka Eiropas e-pakalpojumu pamatkopums var palīdzēt veicināt integrāciju un 
nostiprināt kohēziju, ka arī izveidot vienotu Eiropas elektronisko tirgu, izmantojot 
platjoslas pakalpojumus (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 28
2.a punkts (jauns)

2.a uzsver, ka plašāka platjoslas sakaru ieviešana kopumā atdzīvinātu iekšejo tirgu, jo 
tiktu pavērtas jaunas iespējas attiecība uz visiem reģioniem un vienlaicīgi katrs
lietotājs iegūtu piekļuvi vērtīgiem pakalpojumiem, kas Eiropā nodrošinātu situāciju, 
lai tā attīstītos par  vadošo uz zinātnes atziņām balstītu ekonomiku; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 29
3. punkts

3. aicina dalībvalstis veicināt platjoslas sakarus katrā skolā, universitātē un izglītības 
centrā Eiropas Savienībā, nodrošinot to līdz 2010. gadam un ieviešot tālmācību, īpaši 
attālos nepieejamos un mazapdzīvotos (salu, kalnu utt.) apvidos , ar nolūku, ka 
nākotnē „neviens bērns un neviena privātpersona , kas ir iesaistīta apmācības 
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programmās, Eiropā nebūs bez tiešsaistes iespējām”; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 30
4. punkts

4. uzskata, ka līdzeklis atšķirību izlīdzināšanai platjoslas pakalpojumu jomā ir inovatīvas 
tehnoloģijas, piemēram, tehnoloģijas, kas ļauj nodrošināt lielas jaudas platjoslas 
sakarus, un norāda, ka jaunas tehnoloģijas ir ļāvušas mazāk attīstītiem reģioniem 
pārlēkt pāri vairākiem attīstības posmiem;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 31
4.a punkts (jauns)

4.a mudina Komisiju ņemt vērā platjoslu tehnoloģijas un jo īpaši platjoslas mobilo 
skaru risinājumus kā nozīmīgus iekļaut Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas un Septītās pamatprogrammas pētniecības, tehnoloģijas 
attīstības un demonstrējumu jomā darba programmās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 32
5. punkts

5. uzsver, ka jaunas tehnoloģijas ir tālejošas un ietverošas, tādejādi padarot iespējamus 
progresīvākus pakalpojumus; uzsver, ka platjoslas pakalpojumi sniegs palīdzību 
reģioniem, īpaši vismazāk attīstītiem reģioniem piesaistīt uzņēmējus, veicinot darbu 
neklātienē, piedāvājot jaunus diagnostikas un aprūpes pakalpojumus, un panāks 
uzlabotus izglītības standartus  un sabiedriskus pakalpojumus;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 33
5. punkts (jauns)

5.a uzskata, ka ieguldījumiem elektroniskajā veselības aprūpē, e–pārvaldībā un e–
mācībās var būt liela nozīme patērētāju pieprasījuma palielināšanā attiecībā uz 
platjoslas pakalpojumiem, un tādējādi radīt kritisko daudzumu, kas nepieciešams, 
lai gūtu panākumus liela apjoma tirgos šajās nozarēs; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 34
6. punkts

6. apgalvo, ka strauja platjoslas pakalpojumu attīstība ir izšķiroša Eiropas produktivitātes 
un konkurētspējas attīstībai un tam, lai rastos jauni un mazi uzņēmumi, kas var būt 
vadošie vairākās nozarēs, piemēram, veselības aprūpes, ražošanas un finanšu 
pakalpojumu nozarēs;

Or. el

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 35
6. punkts

6. apgalvo, ka strauja platjoslas pakalpojumu attīstība ir izšķiroša Eiropas produktivitātes 
attīstībai un tam, lai rastos jauni un mazi uzņēmumi, kas var būt vadošie vairākās 
nozarēs, piemēram, veselības aprūpes, ražošanas un finanšu pakalpojumu nozarēs, 
dodot ieguldījumu nepieciešamajā noturīgā teritorijas plānošanā visā Eiropas 
Savienībā ;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 36
6. punkts

6. apgalvo, ka strauja platjoslas pakalpojumu attīstība ir izšķiroša Eiropas produktivitātes 
attīstībai un tam, lai rastos jauni un mazi uzņēmumi, kas var būt vadošie vairākās 
nozarēs, piemēram, veselības aprūpes, ražošanas, decentralizētas satura ražošanas un 
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pakalpojumu sniegšanas un finanšu pakalpojumu nozarēs;

Or. it

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 37
6.a punkts (jauns)

6.a uzskata, ka cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņus nodrošinātu ar visplašāk 
iespējamo pieeju augstas kvalitātes saturam un pakalpojumiem, neatkarīgi no 
vietas, kurā viņi izmanto tehnoloģijas pēc savas izvēles un uzsver, cik ļoti ir 
nepieciešami piekļuves tīkli un tīkli, kas ir pieejami dažādiem operatoriem; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 38
6.a punkts (jauns)

6.a uzsver, ka lauku apvidu nodrošināšana ar platjoslas sakariem būtiska nozīme 
attiecībā uz visu iesaistīšanu uz zinātnes atziņām balstītā sabiedrībā; turklāt uzsver, 
ka platjoslas pakalpojumi ir tikpat nozīmīgs faktors attiecīgo reģionu ekonomiskajai 
attīstībai un tādēļ tie jāievieš, cik vien iespējami plaši; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 39
7. punkts

7. uzsver, ka ES loma ir izveidot atbalstošu vidi inovāciju attīstībai un jaunu tehnoloģiju 
ieviešanai, nodrošinot konkurenci un privātus ieguldījumus veicinošu reglamentējošu 
pamatu un izmantojot attiecīgo finansējumu pieprasījuma palielināšanai attiecībā uz 
platjoslas pakalpojumiem un, ja tas ir pamatoti, lai atbalstītu vajadzīgo 
infrastruktūru;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 40
7.a punkts (jauns)

7.a uzsver, ka publisko finansējumu jāizmanto tikai tādos gadījumos, ja platjoslas 
infrastruktūras izveidošana, izmantojot privātuzņēmumus, ekonomiski nav 
iespējama un ka šos līdzekļus nedrīkst izmantot, lai papildus jau esošajai 
infrastruktūrai, kuru var izmantot platjoslas pakalpojumu sniegšanai, izveidotu vēl 
vienu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 41
7.a punkts (jauns)

7.a uzskata, ka, lai panāktu ātrāku platjoslas sakaru ieviešanu lauku apvidos, 
nevajadzētu paredzēt ierobežojumus attiecībā uz brīvprātīgu kopīgu tīklu lietošanu, 
ko veic infrastruktūru pārvaldītāji; uzsver, ka šādas vienošanās starp infrastruktūru 
pārvaldītājiem ir efektīvs līdzeklis, lai panāktu plašāku platjoslas sakaru 
izmantošanu reģionos, kuros nav platjoslas pakalpojumiem piemērota 
infrastruktūra un kuros turpmākais pieprasījums neļaus izmantot vairākus tīklus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 42
8. punkts

8. mudina Komisiju rūpīgi pārbaudīt, vai šis reglamentējošais pamats tiek pilnībā ieviests 
un vai noteikumi attiecība uz valsts atbalstu tiek piemēroti vienmēr, kad tiek izmantoti 
struktūrfondi vai lauku attīstības fondi ieguldījumos platjoslas pakalpojumu jomā, un 
nodrošināt, ka ES finansējums neatbalsta tirgū jau esošos uzņēmumus vai monopolus; 
turklāt atzīmē, ka ES fondu izmantošanu jāatļauj tikai nepietiekami apgādātos 
rajonos un gadījumos, ja ir skaidrs, ka nav citu līdzekļu ieguldījumiem platjoslas 
infrastruktūrā; uzsver, ka viesiem lēmumiem jābūt pārskatāmiem un tie jāpublicē 
valsts mēroga un Eiropas tīmekļa vietnēs, kuras ir tiešsaistē ar konkurences 
uzraudzības iestādēm;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 43
8. punkts

8. mudina Komisiju (svītrojums) pārbaudīt, vai šis reglamentējošais pamats tiek pilnībā 
ieviests un vai noteikumi attiecībā uz valsts atbalstu tiek piemēroti vienmēr, kad tiek 
izmantoti struktūrfondi vai lauku attīstības fondi ieguldījumos platjoslas pakalpojumu 
jomā, un nodrošināt, ka ES finansējums (svītrojums) tiek izmantots, lai Eiropas 
Savienībā uzlabotu informācijas un sakaru tehnoloģiju (IKT) ieviešanas jaudu, 
nedodot priekšroku tirgū jau esošajiem uzņēmumiem vai monopoliem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 44
8. punkts

8. mudina Komisiju rūpīgi pārbaudīt, vai šis reglamentējošais pamats tiek pilnībā ieviests 
un vai noteikumi attiecība uz valsts atbalstu tiek piemēroti vienmēr, kad tiek izmantoti 
struktūrfondi vai lauku attīstības fondi ieguldījumos platjoslas pakalpojumu jomā, un 
nodrošināt, ka ES finansējums neatbalsta tirgū jau esošos uzņēmumus vai monopolus;
finansējumu nepiešķirs tirgū jau esošiem uzņēmumiem, ja tiek ievēroti noteikumi 
par līdztiesīgu piekļuvi;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 45
8. punkts

8. mudina Komisiju rūpīgi pārbaudīt, vai šis reglamentējošais pamats tiek pilnībā ieviests 
un vai noteikumi attiecība uz valsts atbalstu tiek piemēroti vienmēr, kad tiek izmantoti 
struktūrfondi vai lauku attīstības fondi ieguldījumos platjoslas pakalpojumu jomā, un 
nodrošināt, ka ES finansējums nedod priekšroku īpašiem tirgus dalībniekiem vai 
tehnoloģiskām iespējām, bet gan visefektīvākajiem risinājumiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 46
8. punkts

8. mudina Komisiju rūpīgi pārbaudīt, vai šis reglamentējošais pamats tiek pilnībā ieviests 
un vai noteikumi attiecība uz valsts atbalstu tiek piemēroti vienmēr, kad tiek izmantoti 
struktūrfondi vai lauku attīstības fondi ieguldījumos platjoslas pakalpojumu jomā, un 
nodrošināt, ka tas neizraisa konkurences traucējumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 47
8. punkts

8. mudina Komisiju rūpīgi pārbaudīt, vai šis reglamentējošais pamats tiek pilnībā ieviests 
un vai noteikumi attiecība uz valsts atbalstu tiek piemēroti vienmēr, kad tiek izmantoti 
struktūrfondi vai lauku attīstības fondi ieguldījumos platjoslas pakalpojumu jomā, un 
nodrošināt, ka ES finansējums neizkropļo konkurenci;

Or. en

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 48
8.a punkta (jauns)

8.a uzsver nepieciešamību izveidot  platjoslas infrastruktūru vietējo pašvaldību līmenī 
saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības principiem un ņemot vērā
vienādas pieejamības nosacījumus;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 49
9. punkts

9. uzsver, ka dalībvalstu un ES finansējumam būtu jābūt neitrāli konkurētspējīgam un 
būtu jāsekmē komerciāli ilgspējīgi ieguldījumi; uzsver, ka šādas frekvences jāpiešķir, 
izmantojot konkursa procedūru, nevis automātiski jāpiešķir tirgū esošiem 
uzņēmumiem; turklāt uzsver, cik svarīgi ir, ka regulatori saistībā ar bezvadu 
sakariem, kā arī ar mobilajiem un satelītsakariem nodrošina to, ka daļa no 
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frekvencēm ir pieejama jauna veida tehnoloģiju un organizatorisko risinājumu 
eksperimentālajai lietošanai;

Or. it

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 50
9. punkts

9. uzsver, ka dalībvalstu un ES finansējumam būtu jābūt neitrāli konkurētspējīgam un 
būtu jāsekmē komerciāli ilgtspējīgi ieguldījumi; uzsver, ka šādus līgumus būtu 
jāpiešķir, izmantojot konkursa procedūru, ņemot vērā sniedzamo pakalpojumu 
kvalitāti;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 51
9. punkts

9. uzsver, ka dalībvalstu un ES finansējumam būtu jābūt neitrāli konkurētspējīgam un 
būtu jāsekmē komerciāli ilgtspējīgi ieguldījumi;  uzsver, ka šādus līgumus būtu 
jāpiešķir, izmantojot atklātu un nediskriminējošu konkursa procedūru (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 52
9. punkts

9. uzsver, ka dalībvalstu un ES finansējumam būtu jābūt neitrāli konkurētspējīgam un 
būtu jāsekmē komerciāli ilgtspējīgi ieguldījumi; uzsver, ka šādus līgumus būtu 
jāpiešķir, izmantojot atklātu un pārredzamu konkursa procedūru (svītrojums);

Or. el
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 53
10. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 54
10. punkts

10. uzsver, ka infrastruktūra jāpadara pieejama uz vienlīdzīgas piekļuves pamata 
(svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 55
10. punkts

10. uzsver, ka no publiskiem līdzekļiem finansēta infrastruktūra būtu jānodrošina uz 
vienlīdzīgas piekļuves pamata un ar īpašuma tiesību struktūru, kas nav labvēlīga 
atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 56
10. punkts

10. uzsver, ka no publiskiem līdzekļiem finansēta infrastruktūra būtu jānodrošina uz 
vienlīdzīgas piekļuves pamata, un  priekšroku tās izmantošanai nevar dot atsevišķiem 
pakalpojumu sniedzējiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 57
10.a punkts (jauns)

10.a konstatē, ka no publiskiem līdzekļiem finansēti ieguldījumiem platjoslas 
infrastruktūrā jābūt iespējamiem, ievērojot ES konkurences noteikumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 58
10.a punkts (jauns)

10.a uzskata, ka piekļuve tirgū jau esošu uzņēmumu tīkliem jāpakļauj funkcionāli 
jāatdala no to pamatdarbības, lai nodrošinātu vienādu un taisnīgu attieksmi pret 
visiem sakaru operatoriem; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 59
10.b punkts (jauns)

10.b mudina Komisiju nodrošināt to, ka līdztiesīga pieeja platjoslas sakaru tīkliem, kas
finansēti ar atbalstu no struktūrfondiem un lauku attīstības fondiem, tiek piešķirta 
visiem pakalpojumu sniedzējiem; turklāt uzskata, ka , lai nodrošinātu atbilstību 
prasībām, valsts līmeņa regulatoriem jāpiešķir pilnvaras paredzēt noteikumus 
attiecībā uz atklātuma prasībām un piemērot šīs prasības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 60
11. punkts

11. uzsver lielo tirgus nozīmi inovatīvu pakalpojumu paplašināšanā un attīstībā; tomēr 
uzsver, ka valsts līmeņa regulatoru, konkurences uzraudzības iestāžu un  valsts un 
vietējo pārvaldes iestāžu nozīmīgumu informēšanas politikas īstenošanā par to, ka 
tās veicina lielāku konkurenci, ieguldījumus un novatorismu platjoslas 
pakalpojumu tirgū;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 61
11. punkts

11. uzsver lielo tirgus nozīmi inovatīvu pakalpojumu paplašināšanā un attīstībā; uzsver, ka 
regulatoriem un valdībām ir obligāti vienlaikus par prioritāti jāizvirza konkurence 
(svītrojums) un, samazinot šķēršļus iekļūšanai tirgū, kā, piemēram, dominējoša 
stāvokļa vai aizliegtu vienošanos ļaunprātīga izmantošana, lai tirgū būtu labvēlīgi 
apstākļi ieguldījumu izdarīšanai un novatorisku pakalpojumu attīstībai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 62
11. punkts

11. uzsver lielo tirgus nozīmi inovatīvu pakalpojumu paplašināšanā un attīstībā; uzsver, ka 
regulatoriem un valdībām ir obligāti vienlaikus par prioritāti jāizvirza konkurence un 
ieguldījumu veicināšana, piemērojot līdzekļus, kas risina dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas jautājumus, un samazinot šķēršļus iekļūšanai tirgū, lai tas 
spēj sniegt inovācijas;

Or. el

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 63
11. punkts

11. uzsver lielo tirgus nozīmi inovatīvu pakalpojumu paplašināšanā un attīstībā;  uzsver, 
ka regulatoriem un valdībām ir obligāti vienlaikus par prioritāti jāizvirza konkurence 
un ieguldījumi, piemērojot līdzekļus, kas risina dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas jautājumus, un samazinot šķēršļus iekļūšanai tirgū, lai tas spēj sniegt 
inovācijas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 64
11.a punkts (jauns)

11.a aicina Kopienas iestādes un dalībvalstis veicināt satura pieejamību tiešsaistē, īpaši 
risinot jautājumus, kas saistīti ar attiecīgu aizsardzību digitālā vidē; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 65
11.a punkts (jauns)

11.a atzīst, ka valsts iestādēm ir būtiska loma platjoslas pakalpojumu nodrošināšanā un 
to ieviešanas paātrināšanā, un piekļuves veicināšanā tiem ekonomiski mazattīstītos 
reģionos, kuros tirgus apstākļos nav iespējams padarīt pieejamas IST 
infrastruktūras par pieejamam izmaksām un pietiekamā apjomā, lai varētu sniegt 
nepieciešamos pasākumus;

Or. it

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 66
11.a punkts (jauns)

11.a atzīmē pieaugošo konkurenci platjoslas pakalpojumu tirgū Eiropā; atgādina, ka IST 
nozarei atbilstošs regulējums jau sākotnēji tika plānots kā pagaidu risinājums tirgus 
atvēršanai, un ka vidēji ilgā laika posmā to jāregulē, izmantojot vienīgi vispārējos 
konkurences noteikumus; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 67
11.b punkts (jauns)

11.b uzsver, ka dalībvalstu galvenā loma saistībā ar platjoslas pakalpojumu veicināšanu 
ir tādas vides radīšana, kurā ir juridiskā noteiktība, kas sekmē konkurenci un 
stimulē ieguldījumus un ka, lai to panāktu, efektīvi jāīsteno ES reglamentējošie 
noteikumi elektronisko sakaru jomā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 68
11.b punkts (jauns)
11.b uzsver valsts iejaukšanās nozīmīgumu apvidos, kuri nav pietiekami apgādāti, īpaši 

lauku apvidos, uzsverot lomu, kāda var būt struktūrfondiem, lai nodrošinātu, ka 
platjoslas pakalpojumi ir pieejami reģionos, kas ir visneizdevīgākajā situācijā; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 69
11.c punkts (jauns)

11.c uzsver, ka konkurence un efektīvi un pienācīgi noteikumi attiecībā uz platjoslas 
tirgus atvēršanu nodrošinātu vislielākos stimulus platjoslas sakaru ieviešanai, to 
izsmeļošai izvēršanai, pakalpojumu ātrumam un dažādībai; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 70
12. punkts

12. uzsver nepieciešamību atbalstīt tehnoloģiju neitralitāti un izvairīties no fragmentācijas 
(svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 71
12. punkts

12. uzsver tehnoloģiju neitralitātes nepieciešamību un vajadzību izvairīties no 
fragmentācijas, kā arī to, ka jāņem vērā tehnoloģiju attīstības tendences un lietotāju 
vajadzības , kas mudinās Eiropas regulatorus rast jaunus risinājumus un vienlaikus 
tomēr radīt stabilus priekšnosacījumus;
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Or. sl

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 72
12.a punkts (jauns)

12.a uzskata, ka privātie ieguldījumi ir būtiski svarīgi, lai plašāk ieviestu platjoslas 
pakalpojumus un nodrošinātu to piedāvājumu visā teritorijā; uzsver, ka privātajiem 
ieguldītājiem jādod iespēja atpelnīt atpakaļ savus ieguldījumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 73
12.a punkts (jauns)

12.a turpina uzskatīt, ka privātajiem ieguldījumiem ir izšķiroša nozīme platjoslas 
pakalpojumu izvēršanai visā teritorijā un izplatīšanai; uzsver, ka privātajiem 
investoriem jādod iespēja gūt labumu no saviem ieguldījumiem, ja ir vēlme  arī 
turpmāk stimulēt  konkurences noteiktu dinamisku attīstību, kā arī nodrošināt 
labākus pakalpojumus, vairāk novatorisma  un plašākas izvēles iespējas 
patērētājiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 74
13. punkts

13. norāda, ka lauku apvidos, kā arī mazapdzīvotos un nepieejamos (salu kalnu utt) 
reģionos konkurences priekšrocību attīstīšana un nopietnu problēmu risināšana ir 
atkarīga no informācijas un komunikāciju tehnoloģiju inovatīvas izmantošanas;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 75
13.a punkts (jauns)

13.a uzsver, cik svarīgi ir sasaistīt reģionālo attīstību ar ES politiku platjoslas 
pakalpojumu jomā, tostarp izmantojot reģionālos un lauksaimniecības fondus, lai 
izstrādātu risinājumus mobilo platjoslas sakaru pakalpojumiem vai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 76
15. punkts

15. uzsver, ka digitālā kompetence ir obligāts pamats platjoslas piedāvāto iespēju 
izmantošanai, un saistībā ar to norāda uz pienākumu izglītot iedzīvotājus; turklāt 
uzsver nepieciešamību uzlabot piekļuvi IST attiecībā uz tik daudziem ES 
iedzīvotājiem, cik vien iespējams, kā arī uzlabot viņu spējas IST jomā, finansējot 
publiskās multivides telpas, kurās piedāvā kolektīvos apmācības seminārus, 
individuāli pielāgotus starpniecības pakalpojumus īpašām cilvēku grupām un 
bezmaksas pieeju visiem materiāliem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 77
15. punkts

15. Uzsver, ka digitālā kompetence ir obligāts pamats platjoslas piedāvāto iespēju 
izmantošanai, un saistībā ar to norāda uz pienākumu izglītot iedzīvotājus, un aicina 
dalībvalstis palielināt apmācību informācijas tehnoloģiju jomā kā daļu no obligātās 
izglītības mācību plāna un veicināt uzlabotu saturu un pakalpojumus attiecīgajās 
valodās, tādējādi palīdzot padarīt izmantošanu pieejamāku plašākas iedzīvotāju 
aprindās;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 78
15.a punkts (jauns)

15.a aicina dalībvalstis veicināt pieslēgšanos platjoslas sakariem un piemērotu 
aprīkojumu minimāli pietiekamā apjomā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 79
15.b punkts (jauns)

15.b aicina dalībvalstis, sadarbojoties ar attiecīgajām organizācijām, platjoslas 
pakalpojumu sniedzējiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem uzsākt koordinētu 
kampaņu, lai veicinātu informācijas tehnoloģiju izmantošanu gan uzņēmējdarbības 
vidē, gan attiecībā uz privātpersonām, tostarp attiecībā uz visneaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām — bezdarbniekiem, gados vecākiem cilvēkiem utt.;

Or. el

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 80
16. punkts

16. uzsver atvērtu, sadarbspējīgu standartu nozīmi tehnoloģiju, tiesiskā un semantiskā 
līmenī, lai sekmētu apjomradītus ietaupījumus, nodrošinātu nediskriminējošu, atvērtu 
piekļuvi informācijas sabiedrībai un veicinātu tehnoloģiju ātru izvietošanu, vienlaicīgi 
nodrošinot sakaru tīklu drošumu un privātās dzīves un autortiesību aizsardzību;

Or. el

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 81
16. punkts

16. uzsver (svītrojums), cik svarīgi ir izmantot nozares noteiktos standartus, kas 
nodrošinātu ātru tehnoloģiju ieviešanu, palielinot apjomradītus ietaupījumus un 
nodrošinot nediskriminējošu, atvērtu piekļuvi informācijas sabiedrībai (svītrojums);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 82
16. punkts

16. uzsver nozares prasību diktētu, atvērtu, sadarbspējīgu standartu nozīmi tehnoloģiju, 
tiesiskā un semantiskā līmenī, lai sekmētu apjomradītus ietaupījumus, nodrošinātu 
nediskriminējošu, atvērtu piekļuvi informācijas sabiedrībai un veicinātu tehnoloģiju 
ātru izvietošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 83
16.a punkts (jauns)

16.a mudina Kopienas iestādes un dalībvalstis sadarboties ar attiecīgo nozari un risināt 
problēmas (tādas kā, piemēram, mikromaksājumus, drošība un uzticēšanās, 
savietojamība un digitālo tiesību pārvaldība), kas kavē jaunu uzņēmējdarbības 
modeļu attīstību platjoslas pakalpojumu jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 84
17.a punkts (jauns)

17.a aicina īstenot pasākumus, kas ievēro patērētāju intereses tālākizglītības jomā, un 
mobilizēt tehniskos resursus informāciju tehnoloģijas nozarē; aizstāv finansiālus un 
nodokļu atvieglojumus attiecībā uz šādiem pasākumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 85
18. punkts

18. Uzskata, ka jaunas tehnoloģijas piedāvā interesantus un lētākus risinājumus lauku 
rajoniem, piemēram, bezvadu savienojumi, mobilās un satelīta komunikācijas;  
atzīmē, ka šīs jaunās tehnoloģijas jāņem vērā, ja tiek iedalītas radio frekvences;
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Or. it

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 86
18. punkts

18. uzskata, ka jaunas tehnoloģijas piedāvā interesantus un lētākus risinājumus attāliem,
nepieejamiem (salu, kalnu utt.) un lauku apvidiem, piemēram, bezvadu savienojumi, 
mobilās un satelīta komunikācijas;  atzīmē, ka šīs jaunās, ātrdarbīgās 
lietojumprogrammas ir virzītājspēks pieprasījumam pēc radiofrekvenču spektra;

Or. el

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 87
18.a punkts (jauns)

18.a aicina Kopienas iestādes un dalībvalstis ciešāk sadarboties radiofrekvenču 
pārvaldības jomā, lai veicinātu  šo frekvenču izmantošanu, izmantojot visplašākās 
bezvadu un mobilās tehnoloģijas (virszemes un satelītu); 

Or. en

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 88
18.a punkts (jauns)

18.a mudina dalībvalstis piešķirt pietiekamas frekvences platjoslas tehnoloģijām; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 89
20. punkts

20. uzskata, ka papildu tirgus virzītājspēkiem dalībvalstis un jo īpaši reģioni un 
pašvaldības varētu izstrādāt stimulus, lai sekmētu platjoslas pakalpojumu izplatīšanu
(svītrojums) mazāk attīstītos reģionos; uzsver struktūrfondu un lauku attīstības fondu 
pienākumus, kas viņiem būtu jāpilda reģionos, lai atbalstītu satura ražošanu 
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informācijas sabiedrības tirgum;

Or. it

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 90
20.a punkts (jauns)

20.a atzīst, ka dažiem cilvēkiem ir piekļuve tikai neliela ātruma un nelielas jaudas 
platjoslas sakariem; uzskata, ka šie sakari nedrīkstētu aizstāt  jaunākus ātrgaitas 
sakaru veidus; uzsver, ka nevienā ģeogrāfiskajā apvidū un nevienai sociālajai 
grupai nevar atteikt  ieguldījumus jaunās un ātrākās tehnoloģijās vienkārši tādēļ, ka 
ir piekļuve zemākas kvalitātes sakaru veidiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 91
21. punkts

21. Mudina Komisiju nodrošināt atbilstīgu informāciju un statistikas datus, kā arī novērtēt 
struktūrfondu un lauku attīstības fondu finansējuma ietekmi uz platjoslas pakalpojumu 
izvietošanu reģionos; aicina Komisiju pārbaudīt arī IST sociālo, ekonomisko ietekmi 
un ietekmi uz vidi visā Eiropas Savienības teritorijā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 92
21. punkts

21. Mudina Komisiju nodrošināt atbilstīgu informāciju un statistikas datus, kā arī novērtēt 
struktūrfondu un lauku attīstības fondu finansējuma ietekmi uz platjoslas pakalpojumu 
izvietošanu reģionos un veicināt paraugprakses apmaiņu visu Eiropas Savienības 
reģionu starpā;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 93
21.a punkts (jauns)

21.a aicina Komisiju noteikt vadlīnijas un izplatīt paraugpraksi par valsts atbalsta 
noteikumu ievērošanu attiecībā uz publisku finanšu palīdzību, kas piešķirta 
platjoslas sakaru projektiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 94
22. punkts

22. Pieprasa, turklāt, lai valsts atbalsts platjoslas infrastruktūrai obligāti atbilstu 
„tehnoloģiju neitralitātes” principam, kā arī „tehnoloģiju konverģences” principam 
tā, lai nabadzīgākie reģioni var pielāgoties IKT straujajai attīstībai un pilnā apjomā 
un ar nelielām izmaksām izmantotu visas jaunāko inovāciju priekšrocības.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 95
22. punkts

22. Pieprasa, turklāt, lai valsts atbalsts platjoslas infrastruktūrai obligāti atbilstu 
„tehnoloģiju neitralitātes” principam, neatbalstot kādu tehnoloģiju a priori, kā arī 
neierobežojot tehnoloģiju izvēli reģioniem, vienlaikus nepieļaujot tehnoloģiju 
infrastruktūras fragmentāciju, ņemot vērā attīstības tendences un lietotāju turpmākās 
vajadzības un veicinot  lielākas jaudas platjoslas sakaru izveidošanu;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 96
22.a punkts (jauns)

22.a aicina Komisiju ļaut, lai ES līdzekļus izmantotu to platjoslas sakaru tīklu 
modernizēšanai vai aizstāšanai, kas nenodrošina sakarus ar pietiekamu funkcionālo 
jaudu;
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Or. sl

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis,

Grozījums Nr. 97
23. punkts

23. uzskata, ka valsts iejaukšanos kredītu un subsīdiju veidā, kas bieži tiek īstenota ar 
valsts-  un privātā sektora partnerībām, tālāk jāattīsta apgabalos, kur pakalpojumi nav 
pietiekami nodrošināti; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 98
23.a punkts (jauns)

23.a aicina Komisiju papildus izstrādāt un pārskatīt pamatnostādnes par to, ka izmantot 
struktūrfondus un lauku attīstības fondus, lai veicinātu platjoslas sakaru izplatīšanu 
un pārņemšanu un paraugpraksi šajā jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 99
23.b punkts (jauns)

23.b uzsver, ka regulējošo noteikumu pārskatīšana jāveic ar mērķi viesiem sakaru 
operatoriem nodrošināt atklātu piekļuvi un taisnīgu konkurenci, padarot jaunajiem 
tirgus dalībniekiem iesaistīšanos tirgū iespējami vieglu;

Or. en


