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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Komisijas mērķis ir novērst digitālo plaisu un visiem nodrošināt platjoslas 
pieslēguma pieejamību, jo šis pakalpojums ir ļoti svarīgs, lai attīstītu ģeogrāfiski attālus 
reģionus, tostarp mazapdzīvotus, salu un kalnu reģionus, un lai uzlabotu datorpratību un 
datoriemaņas;

2. prasa, lai Komisija mudina dalībvalstis atbilstīgi Digitālās programmas mērķiem un pēc 
tam, kad Eiropā tiks izveidots visaptverošs platjoslas pārklājums, arī lauku teritorijas 
nodrošināt ar piemērotu ātru un ļoti ātru interneta pieslēgumu; paturot to prātā, uzskata, ka 
būtu jāpaātrina FTTB un FTTH risinājumu izvēršana, lai novērstu saimnieciski 
neizdevīgus pārejas perioda risinājumus;

3. atgādina, ka jaunās tehnoloģijas un piekļuve ātrgaitas pieslēgumiem pozitīvi ietekmē 
iedzīvotāju izglītību, informētību, saziņu un atpūtu;

4. uzskata, ka ir svarīgi novērst šķēršļus, kuru dēļ daļai sabiedrības ir liegta piekļuve 
tiešsaistei, kā arī iesaistīt pēc iespējas vairāk ieinteresēto personu, lai nodrošinātu: 
1) apmācību un sabiedrības piekļuvi platjoslas pakalpojumiem, 2) ekonomisko palīdzību, 
lai būtu iespējams iegādāties platjoslas pakalpojumus un aprīkojumu, un 3) stimulus tādas 
tehnoloģijas un satura izstrādei, kas būtu piemēroti īpašām lietotāju vajadzībām;

5. uzskata — lai gan digitālās infrastruktūras izvēršanai sākotnēji vajadzētu būt tirgus 
noteiktai un tehnoloģijas ziņā neitrālai, tomēr, iespējams, vajadzēs izmantot Eiropas, 
valsts un reģionālos mehānismus publiska finansiālā atbalsta saņemšanai, lai garantētu 
kvalitātes standartus, satura dažādību un platjoslas pakalpojumu pieejamības 
demokratizāciju, īpašu uzmanību pievēršot teritorijām, kurās, visticamāk, netiks veikti 
komerciāli ieguldījumi;

6. tomēr norāda, ka ES subsīdiju programmu administratīvās un plānošanas izmaksas, jo 
īpaši MVU un vietējām un reģionālām varas iestādēm, ir salīdzinoši lielas un ka praksē 
jāsastopas ar juridisku nenoteiktību, kas bieži vien aizkavē plānotos ieguldījumus; tāpēc 
aicina Komisiju izpētīt, cik lielā mērā varētu vienkāršot noteikumus par subsīdijām un 
padarīt tās pievilcīgākas ieguldītājiem un kā panākt labāku koordināciju starp Eiropas un 
valstu programmām;

7. atkārtoti apstiprina tīkla neitralitātes principu un uzskata, ka atklāta un vienlīdzīga 
piekļuve sakaru infrastruktūrai un informācijas tehnoloģijai ir ārkārtīgi svarīga, lai 
nodrošinātu sociālo, ekonomisko un kultūras progresu;

8. uzsver, ka, izvēršot platjoslas pieslēguma tīklus, par prioritāti jānosaka tādu kvalitatīvu 
pakalpojumu sniegšana, kuri sekmē kultūras produktu un pakalpojumu pieejamību, 
izplatīšanu un paplašināšanu, nodrošina iespējas attīstīt jaunradi un radošuma izpausmes 
un ļauj radošo nozaru pārstāvjiem dalīties pieredzē;
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9. norāda, ka raidorganizācijām, izmantojot jau pieejamās apraides platformas, tostarp 
virszemes platformas un platjoslas tīklus, būtu jāspēj piedāvāt plurālistisku un augstam 
standartam atbilstošu audiovizuālo saturu, jo īpaši attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu pēc 
pieprasījuma, ar nosacījumu, ka platjoslas tīkli atbilst tādām pašām prasībām par 
pakalpojumu kvalitāti, un norāda arī, ka raidorganizācijām būtu jācenšas paaugstināt 
frekvenču efektivitāti un pārklājumu;

10. atsaucoties uz saistību starp mobilo platjoslas tīklu izveidi un turpmāko attīstību un 
frekvenču politiku, uzsver, ka Eiropas frekvenču politikas nostādnēm jābūt tādām, kurās 
ņemta vērā radiofrekvenču ekonomiskā, sociālā un kultūras vērtība;

11. stingri uzsver nepieciešamību lietderīgi izmantot pieejamās frekvences un prasa ievērot 
tehnoloģijas neitralitātes principu;

12. tādēļ uzsver, ka mobilās platjoslas tīklu izveide un turpmāka attīstība nedrīkst traucēt 
pašreizējiem lietotājiem izmantot tādas radiofrekvences kā radio un PMSE frekvences, 
kurām ir liela nozīme kultūras satura un valodu un kultūru daudzveidības radīšanā un 
popularizēšanā un kuras veicina uzskatu paušanu un viedokļu dažādību plašsaziņas 
līdzekļos, un ir jāparedz šo frekvenču turpmākas attīstības iespējas;

13. norāda — lai nodrošinātu plurālistisku un augstam standartam atbilstošu audiovizuālo 
saturu par patērētājam pieņemamu cenu, raidorganizācijām ir jābūt iespējai izvēlēties starp 
dažādām apraides platformām, ņemot vērā to tehnisko efektivitāti un rentabilitāti, proti, 
tādas platformas var būt gan platjosla pakalpojumu sniegšanai pēc pieprasījuma, gan 
virszemes televīzijas platforma, lai plašai auditorijai pārraidītu lineāru saturu;

14. iesaka dalībvalstīm atbalstīt politiku, kas ļauj nodrošināt vienlīdzīgu satura pieejamību, 
par prioritāti nosakot sabiedrisko iestāžu, jo īpaši skolu, bibliotēku un augstskolu, 
nodrošināšanu ar pieslēgumu platjoslas tīkliem, lai sekmētu dalīšanos ar zināšanām, 
veicinātu kultūras un valodu daudzveidību un bagātinātu Eiropas kultūras mantojumu; 
turklāt atzīmē, ka izglītība un kultūra ir faktori, kurus nevar nodalīt no ekonomikas 
kopumā, un uzsver šīs jomas radīto būtisko pievienoto vērtību;

15. ierosina mudināt dalībvalstis īstenot tādu valsts politiku, lai tiktu atbalstīta jaunu 
tehnoloģija ieviešana, un veicināt digitālu apmācības metožu ieviešanu; aicina Komisiju 
veicināt paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, kā arī apmaiņu starp dalībvalstīm un 
valstīm ārpus ES;

16. uzsver, ka digitālās infrastruktūras izvēršana rada labas iespējas tālmācībai, jo īpaši 
attālākajos reģionos;

17. aicina Komisiju publicēt vietējām un reģionālajām varas iestādēm paredzētas 
pamatnostādnes par ieguldījumiem platjoslas tīklos, tostarp par valsts un privātā sektora 
partnerību, lai veicinātu ES resursu pilnīgu izmantošanu;

18. uzsver, ka jaunu informācijas un sakaru tehnoloģiju izstrāde un platjoslas internets ir 
lieliska iespēja vēl vairāk uzlabot saziņu un dialogu starp Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem un iestādēm.
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