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ĪSS PAMATOJUMS

Šī regula par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem ir daļa no stratēģijas „Eiropa 2020” 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. 

Regulā ir paredzēts izveidot platjoslas tīklu attīstības sistēmu saskaņā ar Eiropas 
digitalizācijas programmas uzdevumiem un ir noteikti šīs sistēmas mērķi un prioritātes.

Šajā pamatiniciatīvā ir formulēti Eiropas Savienībai patiešām vērienīgi mērķi digitālo 
infrastruktūru jomā. Ir iecerēts līdz 2020. gadam nodrošināt vispārēju pārklājumu ar ātrumu 
30 Mb/s vai pieslēgumu vismaz 50 % Eiropas mājsaimniecībām ar pieslēguma ātrumu virs 
100 Mb/s.

Šie plāni, kā izklāstīts iedaļā „Priekšlikuma mērķis”, palīdzēs attīstīt mūsu ekonomiku un 
uzlabot Eiropas uzņēmumu, tostarp ļoti daudzo MVU, konkurētspēju. 

Ātrgaitas un īpaši ātra platjosla radīs mūsu uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm praktiskas 
priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem ar jaunajās pasaules lielvalstīs. Ja Eiropa vēlas 
tikt galā ar izaicinājumu kļūt par visjaunāko tehnoloģiju piemērošanas līderi un šo uzdevumu 
risināt atbilstoši un sistemātiski, dalībvalstīm sava darbība platjoslas tīklu attīstīšanā ir 
jākoordinē.

Tomēr, lai panāktu konkrētus un vērā ņemamus rezultātus, būtiski ir atzīt, ka kultūra ir 
nozīmīgs Eiropas attīstības virzītājspēks.

Jebkura attīstības procesa pamatā ir kultūra, kas sākas ar pamatizglītību un ietver arī 
zinātnisko izpēti augstākajā līmenī. Līdzekļu ieguldīšanai šajā nozarē ir jānotiek atbilstoši 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem, lai nodrošinātu, ka nozīmīgākie gaidāmie panākumi 
pētniecībā un inovācijā atspoguļotos līdzvērtīgos visas Eiropas sabiedrības sasniegumos. 
Kultūras nozīmes pietiekama nenovērtēšana varētu būt ārkārtīgi kaitīga un stipri bremzēt 
progresu Eiropā.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Telekomunikāciju tīkli un pakalpojumi 
arvien vairāk kļūst par tādām 

(1) Telekomunikāciju tīkli un pakalpojumi 
arvien vairāk kļūst par tādām 
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infrastruktūrām, kas balstās uz internetu, 
un platjoslas tīkli un digitālie pakalpojumi 
ir savstarpēji cieši saistīti. Internets kļūst 
par dominējošo platformu komunikācijai, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai. Tāpēc 
piekļuve ātram internetam visā Eiropā un 
digitālie pakalpojumi sabiedrības labā ir 
būtiski svarīgi ekonomikas izaugsmei un
vienotajam tirgum.

infrastruktūrām, kas balstās uz internetu, 
un platjoslas tīkli un digitālie pakalpojumi 
ir savstarpēji cieši saistīti. Internets kļūst 
par dominējošo platformu komunikācijai, 
izglītībai, kultūras saturam,
pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai. Tāpēc 
piekļuve ātram internetam visā Eiropā par 
pieņemamām cenām un digitālie 
pakalpojumi sabiedrības labā ir būtiski 
svarīgi sociālai un kultūras attīstībai, 
ekonomikas izaugsmei, vienotajam tirgum, 
kā arī iedzīvotāju un visu ekonomiski un 
kulturāli nelabvēlīgo reģionu digitālai 
integrācijai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
stratēģiju "Eiropa 2020". Viena no 
"Eiropa 2020" trim prioritātēm ir gudra 
izaugsme, attīstot uz zināšanām un 
inovācijām balstītu ekonomiku. 
Ieguldījumi telekomunikācijās, jo īpaši 
platjoslas tīklos un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrās, ir nepieciešams nosacījums 
gudras, bet arī iekļaujošas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmei Savienībā.

(2) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
stratēģiju "Eiropa 2020". Viena no 
"Eiropa 2020" trim prioritātēm ir gudra 
izaugsme, attīstot uz zināšanām un 
inovācijām balstītu ekonomiku. 
Ieguldījumi telekomunikācijās, jo īpaši 
platjoslas tīklos un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrās, ir nepieciešams nosacījums 
gudras, bet arī iekļaujošas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmei un iedzīvotāju 
sociālai un kulturālai līdzdalībai 
Savienībā. „Eiropa 2020” veicinās MVU 
konkurētspējas palielināšanos, valstu 
sistēmu sadarbspējas palielināšanos, 
labāku piekļuvi valstu sistēmu 
starpsavienojumiem un digitālā vienotā 
tirgus attīstību ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Digitālo programmu Eiropai un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
pilnīgā īstenošanā. Digitālās programmas 
mērķis ir nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitālās
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu,
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Digitalizācijas programmu 
Eiropai un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās pilnīgā īstenošanā. 
Digitalizācijas programmas mērķis ir 
nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo, kultūras un ekonomisko 
potenciālu, it īpaši, izmantojot ātrgaitas 
platjoslas tīklu izvēršanu, cenšoties 
nodrošināt, lai līdz 2020. gadam visiem 
Eiropas iedzīvotājiem būtu pieejams 
internets ar ātrumu virs 30 Mb/s un 50 % 
vai vairāk no Eiropas mājsaimniecībām 
abonētu interneta pieslēgumu virs 
100 Mb/s. Digitalizācijas programmas 
mērķis ir izveidot stabilu tiesisko 
regulējumu, lai veicinātu ieguldījumus 
atvērta un konkurētspējīga ātrgaitas 
interneta infrastruktūrā un saistītos 
pakalpojumos, patiesu tiešsaistes satura un 
pakalpojumu vienoto tirgu, aktīvu atbalstu 
Eiropas bagātā kultūras mantojuma 
digitalizācijai, kā arī veicināt piekļuvi 
internetam un tā izmantošanu visiem, jo 
īpaši atbalstot digitālās prasmes un 
pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 



PE489.644v02-00 6/23 AD\910862LV.doc

LV

sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai "Platjosla Eiropā"  par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē1

secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos.  Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 
nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 
konkurenci.

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Platjosla Eiropā par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, jo īpaši 
lauku apvidos, bet nedrīkstētu nevajadzīgi 
izkropļot konkurenci.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Uzmanība būtu jāpievērš tam, ka 
svarīgs ir sabiedrības atbalsts 
ieguldījumiem ātrākos tīklos; jo īpaši, 
ņemot vērā šā jautājuma nozīmi un 
iesaistītā finansējuma apjomu, Savienībai 
būtu jānodrošina, ka valsts atbalstu 
izmanto kā stimulu ieguldījumiem 
reģionos, kur paredzamā atdeve ir sevišķi 
zema.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas budžets 2020" 
atzīta Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidošana saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmu, lai risinātu 
infrastruktūras vajadzības transporta, 
enerģētikas un informācijas un 

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas budžets 2020" 
atzīta Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidošana saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmu, lai risinātu 
infrastruktūras vajadzības transporta, 
enerģētikas un informācijas un 

                                               
1 COM(2010) 472.
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komunikācijas tehnoloģiju jomā. Sinerģija 
starp šīm nozarēm, kā arī ar citām Eiropas 
Savienības ieguldījumu programmām ir 
nozīmīga, jo rodas līdzīgas problēmas, kas 
prasa risinājumus, kas atraisa izaugsmi, 
cīnās pret sadrumstalotību, nostiprina 
kohēziju, atbalsta inovatīvus finanšu 
instrumentus un risina tirgus nepilnības, kā 
arī likvidē šaurās vietas, kas kavē pabeigt 
vienotā tirgus izveidi.

komunikācijas tehnoloģiju jomā. Sinerģija 
starp šīm nozarēm, kā arī ar citām Eiropas 
Savienības ieguldījumu programmām ir 
nozīmīga, jo rodas līdzīgas problēmas, kas 
prasa risinājumus, kas atraisa izaugsmi, 
cīnās pret sadrumstalotību, nostiprina 
kohēziju, samazina attīstības atšķirības 
visos ES reģionos, atbalsta inovatīvus 
finanšu instrumentus un risina tirgus 
nepilnības, kā arī likvidē vājās vietas, kas 
kavē pabeigt vienotā tirgus izveidi.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tīkla neitralitāte ir ļoti svarīga 
atvērtam internetam.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šajā regulā uzskaitītajiem kopīgo 
interešu projektiem būtu arī jāveicina 
infrastruktūras pārskatīšana Eiropas, 
valsts un reģionālā līmenī cik iespējams 
drīz, lai atklātu platjoslas nodrošināšanas 
nepilnības un, izmantojot valsts un 
privātos ieguldījumus, novērstu digitāli 
vājās vietas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur ir jāpārvar tirgus 
nepilnības. Sniedzot finansiālu atbalstu un 
papildus nepieciešamā finansējuma sviras 
infrastruktūras projektiem Savienībā, var 
veicināt Eiropas komunikāciju tīklu izveidi 
un attīstību telekomunikāciju jomā, 
tādējādi radot lielāku ieguvumu tirgus 
ietekmes, administratīvās efektivitātes un 
resursu izmantošanas ziņā.

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur ir jāpārvar tirgus 
nepilnības. Sniedzot finansiālu atbalstu un 
papildus nepieciešamā finansējuma sviras 
infrastruktūras projektiem Savienībā, var 
veicināt Eiropas komunikāciju tīklu izveidi 
un attīstību telekomunikāciju jomā, 
tādējādi radot lielāku ieguvumu tirgus 
ietekmes, administratīvās efektivitātes, 
resursu izmantošanas ziņā un palielinot 
iedzīvotāju līdzdalību ekonomiskajā un 
sociālajā dzīvē. Finansējamos projektos 
būtu jāņem vērā tehnoloģiskās 
neitralitātes princips, kas ir ļoti svarīgs 
atvērtam internetam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Attiecībā uz publiskās un privātās 
partnerības izmantošanu ātrgaitas 
platjoslas pakalpojumu nodrošināšanā, jo 
īpaši lauku apvidos, ir vēlams, sniedzot 
Eiropas finansējumu, izmantot šādas 
partnerības starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm un maziem un vidējiem 
IKT uzņēmumiem publisko IKT 
pakalpojumu jomā, jo tās var veidot 
ilgtspējīgu pamatu vietējai prasmju un 
zināšanu attīstībai visā Savienībā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nozīmīgi ekonomiski un sociāli 
ieguvumi, ko ieguldītāji nevar apgūt vai 
izteikt naudā, saistīti ar lielāku platjoslas 
ātrumu. Ātrgaitas un ļoti ātra platjosla ir 
digitālo pakalpojumu izstrādes un 
ieviešanas galvenā veicinošā infrastruktūra, 
kas balstās uz pieejamību, ātrumu, 
uzticamību un fizisko tīklu noturību. 
Ātrāku tīklu ieviešana un apgūšana paver 
ceļu novatoriskiem pakalpojumiem, kas 
izmanto lielāku ātrumu. Rīcība Savienības 
līmenī ir vajadzīga, lai maksimāli 
palielinātu sinerģiju un mijiedarbību starp 
šiem diviem digitālo telekomunikāciju 
tīklu komponentiem.

(10) Nozīmīgi ekonomiski, sociāli un 
kultūras ieguvumi, ko ieguldītāji nevar 
apgūt vai izteikt naudā, saistīti ar lielāku 
platjoslas ātrumu. Ātrgaitas un ļoti ātra 
platjosla ir digitālo pakalpojumu izstrādes 
un ieviešanas galvenā veicinošā 
infrastruktūra, kas balstās uz pieejamību, 
ātrumu, uzticamību un fizisko tīklu 
noturību. Visaptveroša ātrāku tīklu 
ieviešana un apgūšana paver ceļu 
novatoriskiem pakalpojumiem, kas 
izmanto lielāku ātrumu. Rīcība Savienības 
līmenī ir vajadzīga, lai maksimāli 
palielinātu sinerģiju un mijiedarbību starp 
šiem diviem digitālo telekomunikāciju 
tīklu komponentiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ātrgaitas platjoslas un tīklu attīstība 
uzlabo e-pārvaldību, samazinot 
birokrātiju un sniedzot privātpersonām un 
uzņēmumiem vieglāku piekļuvi 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, tādējādi 
radot būtiskus ekonomiskus un sociālus 
ieguvumus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Īpaši ātras platjoslas piekļuves 
izvēršana būs īpaši labvēlīga maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuri bieži 
nevar gūt labumu no tīmekļa 

(11) Novatoriskiem interneta 
pakalpojumiem, mūsdienīgai 
programmatūrai un komunikācijas 
lietojumprogrammām un mobilajām 
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pakalpojumiem, piemēram, 
"mākoņdatošanas", jo trūkst atbilstošas 
savienojamības un esošo platjoslas 
savienojumu ātruma. Tas atvērs būtisku 
MVU produktivitātes pieauguma 
potenciālu.

ierīcēm ar interneta pieslēgumu ir 
nepieciešams pastāvīgi augošs datu 
pārraides ātrums. Īpaši ātras platjoslas 
piekļuves izvēršana būs īpaši labvēlīga 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
un kultūras un radošajām industrijām, 
kas bieži nevar gūt labumu no tīmekļa 
pakalpojumiem, piemēram, 
“mākoņdatošanas”, jo trūkst atbilstošas 
savienojamības un esošo platjoslas 
savienojumu ātruma. Tas atvērs būtisku 
MVU produktivitātes pieauguma 
potenciālu. Ņemot vērā šo mērķi, īpaša 
uzmanība, sevišķi pašreizējās krīzes 
apstākļos, būtu jāpiešķir uzņēmējdarbības 
zonām, kas platjoslas tīklam vēl nav 
pieslēgtas ģeogrāfisku vai vides problēmu 
dēļ.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai apkalpotu lauku apvidus, ir ļoti 
svarīgi paplašināt piekļuves tīklus, kas 
atvieglo atsevišķu māju pieslēgumu 
savienošanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Platjoslas tīklu un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstība ļaus 
sasniegt Savienības mērķi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, nodrošinot 
energoefektīvus risinājumus daudzām 
Eiropas ekonomikas nozarēm. Šo pozitīvo 
ietekmi ierobežos, bet tikai zināmā mērā, 
pieaugošais enerģijas un resursu 

(13) Platjoslas tīklu un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstībai būtu 
jāļauj sasniegt Savienības mērķi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, nodrošinot 
energoefektīvus risinājumus daudzām 
Eiropas ekonomikas nozarēm. Šo pozitīvo 
ietekmi ierobežos, bet tikai zināmā mērā, 
pieaugošais enerģijas un resursu 
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pieprasījums, kas galvenokārt saistīts ar 
platjoslas tīklu būvniecību un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras darbību.

pieprasījums, kas galvenokārt saistīts ar 
platjoslas tīklu būvniecību un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras darbību.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja un stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība. 
Netraucēta pieeja atkalizmantojamiem 
daudzvalodu resursiem palīdzēs pārvarēt 
valodas barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām.

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja, stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība, un 
palielināta pārredzamība. Netraucēta 
pieeja atkalizmantojamiem daudzvalodu 
resursiem palīdzēs pārvarēt 
administratīvās un valodas barjeras, kas 
apdraud iekšējā tirgus tiešsaistes 
pakalpojumus un ierobežo pieeju 
zināšanām. Šajā sakarībā jāuzsver, ka 
Eiropas platforma ir nozīmīga kā pamats 
milzīgā Eiropas kultūras mantojuma 
satura savstarpējai apmaiņai. Tomēr ir 
jāsaglabā iespēja valsts, reģionālajiem un 
vietējiem lēmumu pieņēmējiem pašiem 
lemt par savas informācijas izmantošanu 
un segt lielu daļu no savām izmaksām, 
kas tiem rodas valstisko pienākumu 
izpildē.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Platjoslas tīklu un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūru attīstība 
palīdzēs sasniegt Savienības mērķi 
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palielināt jauno tehnoloģiju ieviešanu 
katrā dalībvalstu izglītības līmenī, 
vienlaikus uzlabojot skolēnu un studentu 
digitālās prasmes.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Mūžizglītības jomā platjoslas tīklu 
attīstība un jauno tehnoloģiju ieviešana 
ļaus visiem Savienības iedzīvotājiem 
neatkarīgi no vecuma uzlabot vai apgūt 
prasmes jaunajās tehnoloģijās. 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Drošības un aizsardzības jomā, 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 
veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
vidi bērniem tiešsaistē. Tas ļaus centriem, 
kas apstrādā simtiem tūkstošu pieprasījumu 
un brīdinājumu gadā, darboties visā Eiropā. 
Informācijas kritiskās infrastruktūras 
veicinās Savienības mēroga gatavību, 
informācijas apmaiņu, koordināciju un 
reakciju uz kiberdrošības draudiem.

(19) Drošības un aizsardzības jomā 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 
veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
vidi tiešsaistē. Visām digitālo 
pakalpojumu un komunikācijas 
infrastruktūrām šajā jomā ir jānodrošina 
interneta atvērtība un būtu jāveicina 
tehnoloģiski neitrāli risinājumi. Tas ļaus 
centriem, kas apstrādā simtiem tūkstošu 
pieprasījumu un brīdinājumu gadā, 
darboties visā Eiropā. Informācijas 
kritiskās infrastruktūras veicinās 
Savienības mēroga gatavību, informācijas 
apmaiņu, koordināciju un reakciju uz 
kiberdrošības draudiem.

Pamatojums

Visiem iedzīvotājiem būtu jāgūst labums no drošākas tiešsaistes vides, tomēr ir jāņem vērā 
atvērta interneta princips.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp 
transporta un enerģētikas jomā. Deleģēšana 
attiecas tikai uz kopējas ieinteresētības 
projektu apraksta grozīšanu, pievienojot 
kopējas ieinteresētības projektu vai 
svītrojot novecojušu kopējas ieinteresētības 
projektu saskaņā ar iepriekš noteiktiem, 
skaidriem un pārskatāmiem kritērijiem.

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī un reģionālā un 
vietējā līmenī. Šīs deleģēšanas mērķis ir 
ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un tirgus 
attīstību, jaunas politiskās prioritātes vai 
iespējas izmantot sinerģijas starp dažādām 
infrastruktūrām, tostarp transporta un 
enerģētikas jomā. Deleģēšana attiecas tikai 
uz kopējas ieinteresētības projektu apraksta 
grozīšanu, pievienojot kopējas 
ieinteresētības projektu vai svītrojot 
novecojušu kopējas ieinteresētības projektu 
saskaņā ar iepriekš noteiktiem, skaidriem 
un pārskatāmiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(22) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, ir jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstīga attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) veicina ekonomisko izaugsmi un 
atbalsta vienotā tirgus izveidošanu, kas 
uzlabo Eiropas ekonomikas, tostarp mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU), 
konkurētspēju,

(1) veicina ekonomisko, kultūras un 
sociālo izaugsmi un sociālo līdzdalību, kā 
arī informācijas un kultūras darbu 
izplatīšanu un atbalsta vienotā tirgus 
izveidošanu un veicina visu ekonomiski 
un kulturāli nelabvēlīgo reģionu digitālo 
integrāciju, kas uzlabo Eiropas 
ekonomikas, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), konkurētspēju,

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) palīdz dalībvalstīm sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķi līdz 
2020. gadam katram ES iedzīvotājam 
nodrošināt piekļuvi īpaši ātrai platjoslai 
un starpmērķi līdz 2013. gadam katram 
ES iedzīvotājam nodrošināt piekļuvi 
interneta pamatpieslēgumam,

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem,

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu, 
organizāciju, valsts un privāto iestāžu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem par pieņemamām cenām,
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) sekmē ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas 
tīklu izvēršanu Eiropas mērogā, kas 
savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu,

(3) sekmē ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas 
tīklu izvēršanu Eiropas mērogā atbilstoši 
tehnoloģiskās neitralitātes principam, 
koncentrējoties uz lauku apvidiem, kas 
savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu,

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) veicina Eiropas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūru ilgtspējīgu izvēršanu, to 
savstarpējo sadarbspēju un koordināciju 
Eiropas līmenī, to ekspluatāciju, apkopi un 
modernizāciju,

(4) veicina Eiropas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūru ilgtspējīgu izvēršanu, to 
savstarpējo sadarbspēju un koordināciju 
Eiropas līmenī, to ekspluatāciju, apkopi un 
modernizāciju, kuras pamatā ir uz kultūru 
orientēta pieeja un vides ilgtspēja,

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) atbalsta tīkla neitralitātes principus.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
2. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) veicina plašāku piekļuvi kultūras un 
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nacionālajam mantojumam internetā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) pateicoties platjoslas interneta 
piekļuvei, nodrošina svarīgus izglītības 
rīkus, jo īpaši mazāk attīstītos reģionos.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s 
un ātrāk;

(a) visaptverošu īpaši ātru platjoslas tīklu 
izvēršana, kuri nodrošina datu pārraides 
ātrumu 100 Mb/s un ātrāk;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

(b) platjoslas tīklu, īpaši platjoslas tīklu,
izvēršana un datu vākšanas tīklu 
uzlabošana, kuri saista salas, lauku, kalnu, 
pārrobežu, nošķirtus un nomaļus reģionus 
ar Savienības centrālajiem reģioniem, ir  
jāatbalsta ar atbilstošu finansējumu, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

Grozījums Nr. 32
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Regulas priekšlikums
4. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) platjoslas tīklu un pakalpojumu 
infrastruktūru vispārējas pieejamības 
uzlabošana Savienībā strukturāli vājos 
reģionos neatkarīgi no ekonomiskās 
pievilcības, lai veicinātu iedzīvotāju 
iesaistīšanos sabiedrībā un jo īpaši 
kultūras dzīvē;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbalsts publiskām un privātām 
partnerībām starp reģionālām un vietējām 
iestādēm un maziem un vidējiem IKT 
uzņēmumiem publisko IKT pakalpojumu 
jomā.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un/vai citas struktūras, kas 
atbild par kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

3. Dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes un/vai citas struktūras, kas atbild 
par kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 35
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Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbības, kas veicina kopējas 
ieinteresētības projektus, ir tiesīgas saņemt 
ES finansiālu atbalstu saskaņā ar 
noteikumiem un instrumentiem, kas 
pieejami saskaņā ar Regulu, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu [REF]. Finansiālu atbalstu 
sniedz saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem 
un procedūrām, kurus Savienība 
pieņēmusi, finansējuma prioritātēm un 
resursu pieejamību.

5. Darbības, kas veicina kopīgu interešu
projektus un ir nepieciešamas platjoslas 
pakalpojumu sniegšanai, ir tiesīgas 
saņemt ES finansiālu atbalstu saskaņā ar 
noteikumiem un instrumentiem, kas 
pieejami saskaņā ar regulu, ar ko izveido
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu [REF]. Finansiālu atbalstu 
sniedz saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem 
un procedūrām, kurus Savienība 
pieņēmusi, finansējuma prioritātēm un 
resursu pieejamību. Šis atbalsts papildina 
palīdzību, ko sniedz saskaņā ar citām 
Kopienas programmām un iniciatīvām, 
tostarp no struktūrfondiem. Komisijai ir 
jāpārliecinās, vai pasākumi kopīgo 
interešu projektu atbalstam nekavē jau 
iesākto vai gatavojamo publiskā un/vai 
privātā sektora iniciatīvu īstenošanu un, 
iespējams, nesaņem finansējumu no 
citiem Kopienas un valsts instrumentiem.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība var veidot kontaktus, 
apspriesties, apmainīties ar informāciju un 
sadarboties ar valsts iestādēm vai citām 
organizācijām trešās valstīs, lai sasniegtu 
jebkuru šo vadlīniju mērķi, ja šāda 
sadarbība rada Eiropas pievienoto vērtību. 
Starp citiem mērķiem šī sadarbība tiecas 
veicināt sadarbspēju starp Eiropas 
telekomunikāciju tīkliem un trešo valstu 
telekomunikāciju tīkliem.

1. Savienība var veidot kontaktus, 
apspriesties, apmainīties ar informāciju un 
sadarboties ar valsts iestādēm vai citām 
organizācijām trešās valstīs, ja tas ir 
sabiedrības interesēs, lai sasniegtu jebkuru 
šo pamatnostādņu mērķi, ja šāda sadarbība 
rada Eiropas pievienoto vērtību. Starp 
citiem mērķiem šī sadarbība tiecas veicināt 
sadarbspēju starp Eiropas telekomunikāciju 
tīkliem un trešo valstu telekomunikāciju 
tīkliem. Šo sadarbību koordinē, 
izmantojot stratēģijas, kas izstrādātas, 
ņemot vērā Savienības ārējo politiku, jo 
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īpaši politiku, kas ietverta Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumentā, un makroreģionālās 
stratēģijas, kas jau ir īstenotas vai tiek 
gatavotas.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienība var veidot kontaktus, 
apspriesties, apmainīties ar informāciju un 
sadarboties ar starptautiskām 
organizācijām un juridiskām personām, kas 
reģistrētas trešās valstīs, lai sasniegtu šo 
vadlīniju mērķus.

2. Savienība var veidot kontaktus, 
apspriesties, apmainīties ar informāciju un 
sadarboties ar starptautiskām 
organizācijām un juridiskām personām, kas 
reģistrētas trešās valstīs, lai sasniegtu šo 
pamatnostādņu mērķus, ja tas ir 
sabiedrības interesēs.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajos ziņojumos Komisija izvērtē arī to, 
vai kopējas ieinteresētības projekta joma 
turpina atspoguļot politiskās prioritātes, 
tehnoloģiju attīstību vai situāciju 
attiecīgajos tirgos. Par galvenajiem 
projektiem šajos ziņojumos iekļauj 
ietekmes uz vidi analīzi, ņemot vērā 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzības un noturību 
katastrofu gadījumā. Šādu pārskatīšanu var 
veikt arī jebkurā citā laikā, kad to uzskata 
par lietderīgu.

4. Šajos ziņojumos Komisija izvērtē arī to, 
vai kopējas ieinteresētības projekta joma 
turpina atspoguļot politiskās prioritātes, 
reģionālās un sociālās vajadzības,
tehnoloģiju attīstību vai situāciju 
attiecīgajos tirgos. Par galvenajiem 
projektiem šajos ziņojumos iekļauj 
ietekmes uz vidi analīzi, ņemot vērā 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzības un noturību 
katastrofu gadījumā. Šādu pārskatīšanu var 
veikt arī jebkurā citā laikā, kad to uzskata 
par lietderīgu.

Grozījums Nr. 39
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Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras) izvēršana un attīstība 
sniedz ieguldījumu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas 
un izveidojot plaukstošu digitālo vienoto 
tirgu. Jo īpaši to izvēršana nodrošinās 
ātrāku piekļuvi internetam, informācijas 
tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, tostarp 
bērnu un jauniešu, uzņēmumu un valdību 
ikdienu, palielinās sadarbspēju un atvieglos 
saskaņošanu vai konverģenci ar kopīgi 
pieņemtiem standartiem.

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras) izvēršana un attīstība 
sniedz ieguldījumu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas, 
popularizējot Eiropas kultūras 
mantojumu un izveidojot plaukstošu 
digitālo vienoto tirgu. Jo īpaši to izvēršana 
nodrošinās ātrāku piekļuvi internetam, 
informācijas tehnoloģijas uzlabos 
iedzīvotāju, tostarp bērnu un jauniešu, 
uzņēmumu un valdību ikdienu, palielinās 
sadarbspēju un atvieglos saskaņošanu vai 
konverģenci ar kopīgi pieņemtiem 
standartiem.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas telekomunikāciju tīklu izvēršanu, 
kas palīdzēs novērst šaurās vietas 
pašreizējā digitālā vienotā tirgū, atbalsta
pētījumi un programmu atbalsta pasākumi.
Tie ir:

Tikai tad, ja Eiropas telekomunikāciju 
tīklus nevar pienācīgi finansēt dalībvalsts 
līmenī, šo tīklu izvēršanu, kas palīdzēs 
novērst vājās vietas pašreizējā digitālajā 
vienotajā tirgū, papildina pētījumi un 
programmu atbalsta pasākumi. Tie ir:

Pamatojums

Kartografēšana un priekšizpēte nav subsīdiju prioritāte ES līmenī.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – 1. apakšdaļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas sekmē kopējas 
ieinteresētības projektus platjoslas jomā, 
neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas:

Darbības, kas sekmē kopīgu interešu
projektus platjoslas jomā, neatkarīgi no 
izmantotās tehnoloģijas, ja ir pierādīts, ka 
tirgus nespēj komerciāli nodrošināt šo 
infrastruktūru:

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu platjoslas tīklu izvēršanu, kas savieno 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, tostarp 
gadījumos, kur vajadzīgi zemūdens kabeļi, 
atbalstīs, ja ir svarīgi izolētajām iedzīvotāju 
grupām nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
30 Mb/s vai lielāku ātrumu. Šis atbalsts 
papildinātu citus fondus, gan ES, gan 
valstu, kas pieejami šim mērķim.

Tādu platjoslas tīklu izvēršanu, kas savieno 
salas, kalnu, nošķirtus un nomaļus 
reģionus ar Savienības centrālajiem 
reģioniem, tostarp gadījumos, kur vajadzīgi 
zemūdens kabeļi, atbalstīs, ja ir svarīgi 
izolētajām iedzīvotāju grupām nodrošināt 
piekļuvi platjoslai ar 30 Mb/s vai lielāku 
ātrumu. Šis atbalsts papildinātu citus 
fondus, gan ES, gan valstu, kas pieejami 
šim mērķim.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 14. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt jāatbalsta arī pieslēguma punkti ļoti 
ātram publiskajam internetam, jo īpaši 
tādās publiskās vietās kā skolas, slimnīcas, 
vietējo pārvaldības iestāžu biroji un
bibliotēkas.

Turklāt jāatbalsta arī pieslēguma punkti ļoti 
ātram publiskajam internetam, jo īpaši 
tādās publiskās vietās kā skolas, 
augstskolas, pētniecības centri, slimnīcas, 
vietējo pārvaldības iestāžu biroji,
bibliotēkas un muzeji.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 4. apakšvirsraksts treknrakstā – 2. pasvītrotais virsraksts 
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slīprakstā – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks izstrādāti un ieviesti sakaru kanāli un 
platformas, lai veicinātu ES mēroga spēju 
gatavībai, informācijas apmaiņai, 
koordinācijai un reaģēšanai.

Sakaru kanālu un platformu attīstības 
sekmēšana, lai veicinātu ES mēroga spēju 
gatavībai, informācijas apmaiņai, 
koordinācijai un reaģēšanai, vienlaikus 
ņemot vērā valsts spējas un iniciatīvas.

Pamatojums

Komisijai būtu jāuzņemas sekmējoša loma un būtu jāņem vērā esošās dalībvalstu spējas un 
iniciatīvas.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 4. apakšvirsraksts treknrakstā – 2. pasvītrotais virsraksts 
slīprakstā – 1. apakšvirsraksts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatpakalpojumu platforma sastāv no 
valstu vai valdību datorapdraudējumu 
reaģēšanas komandas (CERT) tīkla, kas 
pamatojas uz minimālo sākotnējo spēju 
kopuma. Sistēma nodrošinās 
pamatstruktūru Eiropas informācijas 
apmaiņas un brīdināšanas sistēmai 
(EISAS) ES pilsoņiem un MVU.

Pamatpakalpojumu platforma sastāv no 
valstu vai valdību datorapdraudējumu 
reaģēšanas komandas (CERT) tīkla, kas 
pamatojas uz minimālo sākotnējo spēju 
kopuma. Sistēma varētu sniegt 
informāciju Eiropas Informācijas 
apmaiņas un brīdināšanas sistēmai 
(EISAS) ES pilsoņiem un MVU.

Pamatojums

Nav pareizi, ka CERT veido EISAS pamatstruktūru. Lielākai vajadzētu būt citu tādu 
organizāciju lomai, kuru galvenie klienti ir MVU un iedzīvotāji.
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