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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Eiropas politikas izstrādāšana attiecībā uz platjoslas pakalpojumiem
(2006/2273(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Atšķirību izlīdzināšana platjoslas pakalpojumu 
jomā” (COM(2006)0129),

– ņemot vērā foruma par digitālo šķirtni izstrādāto 2005. gada 15. jūlija ziņojumu par piekļuvi 
platjoslas pakalpojumiem un valsts atbalstu apgabaliem, kur pakalpojumi nav pietiekami
nodrošināti,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu pavasara Eiropadomei „Ieviešot atjaunoto Lisabonas 
stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai” (COM(2006)0816) un tā pielikumu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Savienot Eiropu lielā ātrumā: jaunākā attīstība 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu sektorā” (COM(2004)0061),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu ES 
tiesiskā regulējuma pārskatīšanu (COM(2006)0334),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem (pamatdirektīva)1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „i2010 –— Eiropas informācijas sabiedrība 
izaugsmei un nodarbinātībai” (COM(2005)0229),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „i2010 – pirmais gada ziņojums par Eiropas 
informācijas sabiedrību” (COM(2006)0215),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Lēmumu Nr. 854/2005/EK, 
ar ko izveido daudzgadīgu Kopienas programmu interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju 
drošākas izmantošanas veicināšanai,

– ņemot vērā Komisijas speciālistu darba ziņojumu „Vadlīnijas Struktūrfondu izmantošanas 
kritērijiem un modalitātei elektronisko sakaru līdzekļu atbalstam” (SEC(2003)0895),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Uz tirgu orientēta frekvenču spektra pārvaldības 

  
1 OV L 108, 24.4.2002 33. lpp.
2 OV L 149, 11.6.2005, 1. lpp.
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metode Eiropas Savienībā” (COM(2005)0400),

– ņemot vērā Pirmās instances tiesas 2007. gada 30. janvāra spriedumu saistībā ar Lietu France 
Télécom SA/Komisija1, pilnībā noraidot France Télécom SA prasību atcelt Komisijas 
2003. gada lēmumu attiecībā uz pārmērīgām cenām ADSL interneta piekļuves pakalpojumiem 
iedzīvotājiem,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Tālredzīga 
radiofrekvenču spektra politika Eiropas Savienībai: otrais gada ziņojums” (COM(2005)0411),

– ņemot vērā tā 2006. gada 14. marta rezolūciju par Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei 
un nodarbinātībai2, 2005. gada 1. decembra rezolūciju par Eiropas elektronisko sakaru 
regulējumu un tirgiem 2004. gadā3 un 2005. gada 23. jūnija rezolūciju par informācijas 
sabiedrību4,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Kultūras un 
izglītības komitejas un Juridisko jautājumu komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

A. tā kā interneta un platjoslas pakalpojumu attīstība pārveidoja pasaules ekonomiku, integrēja 
reģionus un valstis, izveidoja dinamisku paradigmu, kur atsevišķiem pilsoņiem neatkarīgi no 
dzīves vietas ir vēl iepriekš neredzētas iespējas attiecībā uz informāciju, saziņu, ietekmi, 
piedalīšanos, patēriņu, profesionālo dzīvi un uzņēmējdarbību,

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,

C. tā kā iepriekš minētajā spriedumā attiecībā uz lietu France Télécom SA/Komisija Pirmās 
instances tiesa apstiprināja, ka platjoslas pakalpojumu nozares iezīme strauji augt nekavē 
konkurences noteikumu piemērošanu,

D. tā kā platjoslu līniju skaits ir gandrīz divkāršojies un platjoslas abonementu skaits ir 
palielinājies gandrīz četras reizes pēdējo trīs gadu laikā; tā kā šo attīstību ir ietekmējis tirgus 
un veicina konkurence, tādejādi pierādot, cik būtiski ir neizkropļot tirgu,

E. tā kā dalībvalstīs, kurās ir augstāka konkurence platjoslas tirgū, ir plašāks platjoslas tīklu 
segums,

1. uzsver visas tās iespējas, kuras piedāvātus iekšējais tirgus ar gandrīz 500 miljoniem cilvēku ar 
piekļuvi platjoslas pakalpojumiem, veidojot unikālu pasaules kritisko masu, piedāvājot jaunas 
iespējas reģioniem un sniedzot katram lietotājam palielinātu vērtību un Eiropai spēju kļūt par 
pasaules vadošo, uz zināšanām balstīto ekonomiku;

  
1 Lieta T-340/03 France Télécom SA/Eiropas Kopienu Komisija, 2007 ECR-0000.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0079.
3 OV 285 E, 22.11.2006, 143. lpp.
4 OV C 133 E, 8.6.2006, 140. lpp.
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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;

3. aicina katru skolu un izglītības centru Eiropas Savienībā nodrošināt platjoslas pieslēgumu, ar 
nolūku, ka nākotnē „neviens bērns Eiropā nebūs bez tiešsaistes iespējām”;

4. uzskata, ka līdzeklis atšķirību izlīdzināšanai platjoslas pakalpojumu jomā ir inovatīvas 
tehnoloģijas, un norāda, ka jaunas tehnoloģijas ir ļāvušas mazāk attīstītiem reģioniem pārlēkt 
pāri vairākiem attīstības posmiem;

5. uzsver, ka jaunas tehnoloģijas ir tālejošas un ietverošas, tādejādi padarot iespējamus 
progresīvākus pakalpojumus;

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;

7. uzsver, ka ES loma ir izveidot atbalstošu vidi inovāciju attīstībai un jaunu tehnoloģiju 
ieviešanai, nodrošinot konkurenci veicinošu reglamentējošu pamatu un izmantojot attiecīgo 
finansējumu, lai atbalstītu vajadzīgo infrastruktūru;

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;

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, nevis automātiski jāpiešķir tirgū esošiem uzņēmumiem;

10. uzsver, ka infrastruktūra būtu jānodrošina uz vienlīdzīgas piekļuves pamata un ar īpašuma 
tiesību struktūru, kas nav labvēlīga atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem;

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

12. uzsver tehnoloģiju neitralitātes kopā ar izvairīšanos no fragmentācijas nepieciešamību, kas 
mudinās Eiropas regulatorus rast jaunus risinājumus un vienlaikus tomēr radīt stabilus 
priekšnosacījumus;

13. norāda, ka lauku rajonu konkurences priekšrocību attīstīšana ir atkarīga no informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju inovatīvas izmantošanas;

14. aicina ES un dalībvalstis censties sasniegt Barselonas 2003. gada Eiropadomes mērķi 
nodrošināt, ka Eiropas pilsoņiem tiek piedāvāti attiecīgi sabiedriskie platjoslas pakalpojumi;
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15. uzsver, ka digitālā kompetence ir obligāts pamats platjoslas piedāvāto iespēju izmantošanai, un 
saistībā ar to norāda uz pienākumu izglītot iedzīvotājus;

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;

17. uzskata, ka platjoslas lietojumprogrammu lietošanas veicināšana, ko veiktu valsts iestādes, 
sadarbojoties ar tirdzniecības uzņēmumiem, var sekmēt efektīvu valdības pakalpojumu 
sniegšanu, vienlaikus nodrošinot stimulu publiskajiem iepirkumiem platjoslas piekļuves jomā, 
kas palīdzēs sekmēt piegādi;

18. uzskata, ka jaunas tehnoloģijas piedāvā interesantus un lētākus risinājumus lauku rajoniem, 
piemēram, bezvadu savienojumi, mobilās un satelīta komunikācijas; atzīmē, ka šīs jaunās, 
ātrdarbīgās lietojumprogrammas ir virzītājspēks pieprasījumam pēc radiofrekvenču spektra; 

19. mudina Komisiju aktīvi meklēt reālas sinerģijas starp tās sektoriālajām programmām, 
piemēram, Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu 
pasākumiem un Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma, ietverot arī labāku 
koordināciju ar starptautiskām programmām un finansējumu, ko nodrošina struktūrfondi un 
lauku attīstības fondi platjoslas pakalpojumu attīstībai; 

20. uzskata, ka papildu tirgus virzītājspēkiem dalībvalstis un jo īpaši reģioni un pašvaldības varētu 
izstrādāt stimulus, lai sekmētu platjoslas pakalpojumu tirgu mazāk attīstītos reģionos; uzsver 
struktūrfondu un lauku attīstības fondu pienākumus, kas viņiem būtu jāpilda, atbalstot 
reģionus, tajos nostiprinot informācijas sabiedrības pieprasījumu pēc šiem pakalpojumiem;

21. mudina Komisiju nodrošināt atbilstīgu informāciju un statistikas datus, kā arī novērtēt 
struktūrfondu un lauku attīstības fondu finansējuma ietekmi uz platjoslas pakalpojumu 
izvietošanu reģionos, kuriem sniedz atbalstu;

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;

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

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Viena lieta, par ko varam būt pārliecināti saistībā ar platjoslas un interneta pakalpojumu attīstību 
nākotnē, ir, ka mēs nezinām, kā tie attīstīsies nākamajos desmit gados. Zinām tikai, ka tie 
attīstīsies vismaz tik daudz, cik pagājušajā desmitgadē. Pirms desmit gadiem neviens nevarēja 
paredzēt radikālo attīstību, kas notikusi interneta un platjoslas pakalpojumu jomā, tāpat kā neviens 
nevarēja aptvert šīs attīstības milzīgos apmērus, kas ir izmainījusi tautsaimniecības un pasaules 
tirgus un pilnīgi pārveidojusi tradicionālās hierarhijas pasaulē, kur indivīds ir centrā gan attiecībā 
uz zināšanām, gan informāciju, plašsaziņas līdzekļiem, kā arī komunikācijām, tirdzniecību un 
tirgiem. Pasaule šodien ir citādāka, nekā vakar.

Plašsaziņas līdzekļi un informācija darbojas pasaulē, kurā nav īstu robežu, kur zināšanas un 
uzskati nevar tikt apturēti vai kontrolēti. Zināšanas, fakti, produkti un pakalpojumi ir pieejami 
neatkarīgi no attāluma, tā padarot fiziskās dimensijas mazāk svarīgas un sakarus vēl 
mazsvarīgākus. Jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir radījušas pašas savus 
pakalpojumus, produktus un tirgus, kā arī ir pašos pamatos izmainījušas tradicionālos tirgus 
globālos darblaukos, ļaujot dažādiem pakalpojumiem saplūst kopā. Sabiedrības, kuras bijušas šīs 
attīstības priekšgalā, ir būtiski palielinājušas produktivitāti, vienlaikus to pilsoņi ir varējuši izteikt 
viedokļus, prasības un ietekmi tādā veidā, kas nespēj viņus padarīt par kāda pakļautajiem šajā 
jaunajā zināšanu un informācijas laikmetā.  

Būt vadošajiem šajā attīstībā ir izšķiroši, lai Eiropa kļūtu par viskonkurētspējīgāko uz zināšanām 
balstīto ekonomiku pasaulē, izmantojot katra pilsoņa prasmes, prasības, intelektus, zināšanas, 
pieredzi, radošumu, iztēli un vīzijas. 

Eiropa var kļūt par vadošo šajā jomā un tāda palikt, ja tā ļaus attīstīties radošumam, konkurencei 
un jaunā idejām šajās jomās. Ir acīmredzami, ka platjoslas pakalpojumu attīstība un izvietošana ir 
ievērojami lēnāka tur, kur ir mazāka konkurence un kur tirgū jau esošie uzņēmumi lemj par 
pakalpojumu izvietošanas ātrumu un attīstību. Eiropas politikai attiecībā uz platjoslas 
pakalpojumiem jāatbalsta un jāuzlabo konkurences un inovāciju iespējas, padarot par absolūti 
pašsaprotamu, ka Eiropas pilsoņi var piekļūt platjoslas un interneta pakalpojumiem un izvelēties 
starp pakalpojumiem un produktiem. 

Eiropas Savienības uzdevums nav finansēt platjoslas pakalpojumu izvietošanu. Tas ir tirgus 
uzdevums; tirgus sekmētās attīstības ātrums jau pašreiz ir liels (skat. skaitļus pielikumā). The 
policies of the Union and the funding must not distort the market, nor protect or favour 
incumbents or specific technologies. Drīzāk ir pretēji, jo Eiropas Savienībai ir jānodrošina radoša 
un inovatīva vide, kas ir stūrakmens to tehnoloģiju attīstībai, kuras nākotnē attīstīsies tādos veidos 
un ar tādiem līdzekļiem, kurus nevaram šobrīd paredzēt, vienīgi tam bruģēt ceļu. 

Atzīstot valsts iejaukšanās vajadzību, lai paātrinātu platjoslas tīkla segumu apgabalos, kur 
pakalpojumi nav pietiekami nodrošināti, ES ir jāņem vērā noteikumu principi un Konkurences 
likums. Valsts iejaukšanās var papildināt privātus ieguldījumus, bet tai nekad nevajadzētu apsteigt 
privātā sektora iniciatīvas, tādejādi izkropļojot konkurenci. Pamatnostādnes par kritērijiem un 
modalitātēm attiecībā uz struktūrfondu finansējumu elektroniskām komunikācijām, ko Komisija 
publicēja 2003. gadā, parāda, kā sasniegt līdzsvaru starp valsts atbalstu, reģionālo attīstību un 
konkurences prasībām. 
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Eiropas Savienības politikai jāatbalsta straujāks inovāciju temps šajā nozarē, padarot Eiropu par 
visdinamiskāko pasaules daļu. Eiropas Savienības finansējumam jāpamatojas uz vienlīdzīgas 
konkurences apstākļu prasībām un jābūt atvērtam visiem ienācējiem un konkurentiem kā 
visefektīvākajam veidam, kā gūt panākumus. Šī finansējuma nolūkam nevajadzētu būt darīt to, ko 
var izdarīt tirgus, bet gan veicināt ieguldījumus, kuri citādi nebūtu iespējami, un inovācijas, kas 
nodrošinās Eiropai līderes pozīcijas. 

Tas ir Eiropas kopējās interesēs, lai visiem būtu platjoslas pieslēgums. Vērtība, kas ir tīklam ietver 
katram tā lietotājam, ir atkarīga no tā, cik vēl cilvēkiem ir platjoslas pieslēgums. Tas paver ceļu 
pakalpojumu, zināšanu un alternatīvu apjomam, kuru var nodrošināt. Kad visiem ES būs iespēja 
piekļūt platjoslas pakalpojumiem, iekšējo tirgu raksturos tūlītējas saziņas, pārrobežu integrācija, 
kā arī iespējas katram neatkarīgi no dzīvesvietas. 

Iekšējais tirgus kopā ar platjoslas pakalpojumiem, kas pieejami visiem pilsoņiem, nodrošina 500 
miljonu cilvēku pamatu, kuri piekļūst pakalpojumiem un tos izmanto, piemēram, e-izglītība, e-
veselības aprūpe, e-pārvaldība un e-tirdzniecība. Pakalpojumu un zināšanu saplūšana un sadale ir 
tās, ar kuru palīdzību var sasniegt mērķi padarīt Eiropu par vadošo, uz zināšanām balstīto 
tautsaimniecību pasaulē. Tā ir iespēja, kuru nedrīkst izkropļot ar finansējumu un politikām, kas 
tiecas atbalstīt novecojušas struktūras, nevis inovācijas, progresu un attīstību. 
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ANNEX

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)

3% 6%
1,5% 1,6%

39%

56%

33,5% 35,0%

38%

29%

38,7%
40,1%

13%

5%

15,7%
15,8%

6% 3%
10,5% 7,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

National Rural National Rural

July 2004 January 2005

>2Mbps
1-2Mbps incl.
512-1024kbps incl.
144-512kpps inc.
<144kbps

Source: ECTA



PE 384.258v01-00 12/13 PR\657776LV.doc

LV

Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)

A
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B
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C
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D
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D
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


