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Grozījums Nr. 1
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. piekrīt tam, ka jānodrošina digitālās 
dividendes optimāla izmantošana no 
sociālās, kultūras un ekonomikas 
perspektīvas viedokļa;

1. piekrīt tam, ka jānodrošina digitālās 
dividendes optimāla izmantošana no 
sociālās, izglītības, kultūras un ekonomikas 
perspektīvas viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver digitālās pārslēgšanās 
nepieciešamību, kas kopā ar jauno 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju attīstību un digitālo dividendi 
palīdzēs mazināt digitālo plaisu un 
veicinās Lisabonas mērķu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Heide Rühle, Jacques Toubon

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka radiofrekvenču spektrs ir 
galvenais resurss, svarīgs iekšējā tirgus 
sekmīgai darbībai; piekrīt, ka digitālā 

2. uzsver, ka radiofrekvenču spektrs ir 
galvenais resurss, svarīgs iekšējā tirgus 
sekmīgai darbībai; piekrīt, ka digitālā 
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dividende ir vienreizēja iespēja pavērt 
pietiekamu spektru raidorganizācijām, lai 
tās varētu attīstīt un paplašināt savus 
piedāvātos pakalpojumus un apmierināt 
strauji augošo pieprasījumu pēc bezvadu 
sakaru pakalpojumiem, īpaši lauku rajonos; 
uzsver, ka tirgus mehānisms jāpielieto 
patērētāju interešu aizsardzībai, un 
atbalsta inovatīvu produktu un 
pakalpojumu izveidi;

dividende ir vienreizēja iespēja pavērt 
spektru raidorganizācijām, lai tās varētu 
attīstīt un paplašināt savus piedāvātos 
pakalpojumus un vienlaikus apmierināt 
strauji augošo pieprasījumu pēc bezvadu 
sakaru pakalpojumiem, īpaši lauku rajonos; 
uzsver, ka valstu un Eiropas līmenī jāveic 
lielāki ieguldījumi, lai veicinātu inovatīvu 
produktu un pakalpojumu izveidi; uzsver, 
ka centienus nodrošināt platjoslas 
pakalpojumu pieejamību nedrīkst veltīt 
tikai un vienīgi digitālās plaisas 
novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Heide Rühle, Jacques Toubon

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē dalībvalstu atšķirības 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas un 
ekspluatācijas kārtībā un atzīmē faktu, ka 
šīs atšķirības rada nopietnus šķēršļus 
iekšējā tirgus sekmīgas darbības 
nodrošināšanai;

3. atzīmē dalībvalstu atšķirības 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas un 
ekspluatācijas kārtībā un atzīmē faktu, ka 
šīs atšķirības var radīt šķēršļus iekšējā 
tirgus sekmīgas darbības nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē dalībvalstu atšķirības 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas un 
ekspluatācijas kārtībā un atzīmē faktu, ka 
šīs atšķirības rada nopietnus šķēršļus 
iekšējā tirgus sekmīgas darbības 

3. atzīmē dalībvalstu atšķirības 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas un 
ekspluatācijas kārtībā un pastāvošās 
neatbilstības starp dalībvalstīm; atzīmē 
faktu, ka šīs atšķirības rada nopietnus 
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nodrošināšanai; šķēršļus iekšējā tirgus sekmīgas darbības 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina dalībvalstis ierosināt valstu 
rīcības plānus par atbrīvotā 
radiofrekvenču spektra izmantošanu un 
ieviešanu un digitālās dividendes 
potenciālu, kas būs pieejama pēc digitālās 
pārslēgšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzīst, ka koordinācija ES līmenī 
veicinātu attīstību, sekmētu digitālo 
ekonomiku un nodrošinātu pilsoņiem 
pieejamu un līdztiesīgu piekļuvi 
informācijas sabiedrībai;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Heide Rühle, Jacques Toubon

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver tehniskās neitralitātes nozīmi 
jauninājumu un sadarbspējas veicināšanā, 
aicina uz elastīgāku un pārredzamāku 
politiku sabiedrības interešu ievērošanā;

4. uzsver tehniskās neitralitātes nozīmi 
jauninājumu un sadarbspējas veicināšanā, 
aicina uz elastīgāku un pārredzamāku 
politiku sabiedrības interešu ievērošanā, 
kura ietvertu vienādu teritorijas 
pārklājumu, plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu, kultūras daudzveidību un 
aizsardzību pret iejaukšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Heide Rühle, Jacques Toubon

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis atbalstīt ciešākas 
sadarbības pasākumus starp spektra 
pārvaldības iestādēm, lai apsvērtu jomas, 
kurās kopēja spektra piešķiršana ļautu 
attīstīties jaunām tehnoloģijām un 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Heide Rühle, Jacques Toubon

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. piekrīt koordinācijas vajadzībai ES 
līmenī, lai nodrošinātu digitālās dividendes 
potenciāla pilnīgu izmantošanu, tomēr 
uzsver, ka vajadzīga elastīga pieeja 
dalībvalstu atšķirību sabiedrības un tirgus 

6. piekrīt koordinācijas vajadzībai ES 
līmenī, lai nodrošinātu digitālās dividendes 
potenciāla pilnīgu izmantošanu, tomēr 
uzsver, ka vajadzīga elastīga pieeja 
dalībvalstu regulatīvo prerogatīvu 
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vajadzību ziņā ievērošanai; piekrīt, ka 
jebkura radiofrekvenču spektra kopīga 
plānošana jāpatur pastāvīgā redzeslokā, lai 
varētu izdarīt atbilstīgas izmaiņas;

sabiedrības un tirgus vajadzību ziņā 
ievērošanai; piekrīt, ka gadījumos, kad ir 
nepieciešama radiofrekvenču spektra 
kopīga plānošana ES līmenī, tā ir jāpatur 
demokrātiski leģitīmu iestāžu pastāvīgā 
redzeslokā, lai varētu izdarīt atbilstīgas 
izmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Toine Manders

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. piekrīt koordinācijas vajadzībai ES 
līmenī, lai nodrošinātu digitālās dividendes 
potenciāla pilnīgu izmantošanu, tomēr 
uzsver, ka vajadzīga elastīga pieeja 
dalībvalstu atšķirību sabiedrības un tirgus 
vajadzību ziņā ievērošanai; piekrīt, ka 
jebkura radiofrekvenču spektra kopīga 
plānošana jāpatur pastāvīgā redzeslokā, lai 
varētu izdarīt atbilstīgas izmaiņas;

piekrīt koordinācijas vajadzībai ES līmenī, 
lai nodrošinātu digitālās dividendes 
potenciāla pilnīgu izmantošanu, tomēr 
uzsver, ka vajadzīga elastīga pieeja 
dalībvalstu atšķirību sabiedrības un tirgus 
vajadzību ziņā ievērošanai; piekrīt, ka 
jebkura radiofrekvenču spektra kopīga 
politika jāpatur pastāvīgā redzeslokā, lai 
varētu izdarīt atbilstīgas izmaiņas;

Or. nl

Grozījums Nr. 12
Heide Rühle, Jacques Toubon

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt Komisijas priekšlikumam, ka 
jāvirza kopīgs radiofrekvenču spektra 
plāns ES līmenī un jāsagatavo vajadzīgie 
pasākumi kopīgu joslu rezervēšanai un 
koordinēšanai ES līmenī.

7. piekrīt, ka jāvirza konsekventāka 
radiofrekvenču spektra plānošana ES 
līmenī un jāsagatavo vajadzīgie pasākumi 
pakārtotas joslas rezervēšanai un 
koordinēšanai pārrobežu pakalpojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Toine Manders

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt Komisijas priekšlikumam, ka 
jāvirza kopīgs radiofrekvenču spektra plāns 
ES līmenī un jāsagatavo vajadzīgie 
pasākumi kopīgu joslu rezervēšanai un 
koordinēšanai ES līmenī.

7. piekrīt Komisijas priekšlikumam, ka 
jāvirza kopīgs radiofrekvenču spektra plāns 
konkrētiem Eiropas mēroga un pārrobežu 
pakalpojumiem ES līmenī un jāsagatavo 
vajadzīgie pasākumi kopīgu joslu 
rezervēšanai un koordinēšanai šiem 
pakalpojumiem ES līmenī.

Or. nl

Grozījums Nr. 14
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju nodrošināt, lai tiktu 
aizsargātas patērētāju tiesības un lai no 
digitālās dividendes galvenie ieguvēji būtu 
patērētāji; uzskata, ka patērētāji par viņu 
tiesībām ir jāinformē ar telekomunikāciju 
patērētāju tiesību hartas palīdzību. 

Or. en
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