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Grozījums Nr. 1
Louis Grech

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. norāda, ka visām dalībvalstīm ir valsts
platjoslas stratēģija, bet tikai dažām 
valstīm ir pilnvērtīgi darbības plāni, kuros 
būtu noteikti mērķi, kas vajadzīgi, lai 
pilnībā realizētu Eiropas digitālās 
programmas pamatiniciatīvu, kas 
izklāstīta stratēģijā „Eiropa 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis atbilstīgi jaunajam 
telekomunikāciju pamatregulējumam 
pilnībā atvērt konkurencei tīklu nozari;

1. aicina dalībvalstis vērsties pret 
iespējamām monopola vai oligopola tirgus 
situācijām, tādējādi nodrošinot, ka 
patērētājiem ir plaša platjoslas 
pakalpojumu sniedzēju izvēle atbilstīgi 
jaunajam telekomunikāciju 
pamatregulējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis atbilstīgi jaunajam 
telekomunikāciju pamatregulējumam 
pilnībā atvērt konkurencei tīklu nozari;

1. aicina dalībvalstis atbilstīgi jaunajam 
telekomunikāciju pamatregulējumam 
pilnībā atvērt konkurencei tīklu nozari;
uzskata, ka tas nebūtu jānodrošina 
subsīdiju veidā, bet gan ar publiskā 
iepirkuma procedūrām, kurās pusēm 
noteiktu saistības ieviest infrastruktūru 
atbilstīgi tirgus nosacījumiem kā daļu no 
komerciāla līguma;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka konkurences tirgiem ir liela 
nozīme, lai panāktu platjoslas 
pakalpojumus par pieņemamu cenu, un 
uzver arī nepieciešamību ātri īstenot 
pārskatīto ES telekomunikāciju 
pamatregulējumu un ieteikumu par 
nākamās paaudzes piekļuvi, kā arī 
dalībvalstīm un valstu regulatoriem tos 
pilnībā piemērot;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Anja Weisgerber

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka platjoslas pakalpojumiem ir 
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liela nozīme saistībā ar ekonomikas 
konkurētspēju un ka tie ir 
priekšnoteikums, lai visi reģioni un 
sociālās grupas varētu piedalīties ES 
digitālajā dzīvē;

Or. de

Grozījums Nr. 6
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka riskus, kuri varētu būt saistīti 
ar ieguldījumiem jaunu tīklu vispārējā 
izvēršanā, ir iespējams mazināt ar 
pieprasījumu veicinošiem pasākumiem, it 
īpaši tādās jomās kā e-iepirkums, e-
komercija, e-pārvalde, e-veselības aprūpes 
pakalpojumi un viedie skaitītāji; aicina 
Komisiju noskaidrot, kuri valsts atbalsta 
noteikumi varētu negatīvi ietekmēt 
pieprasījumu;

2. uzskata, ka riskus, kuri varētu būt saistīti 
ar ieguldījumiem jaunu tīklu vispārējā 
izvēršanā, ir iespējams mazināt ar 
pieprasījumu veicinošiem pasākumiem, it 
īpaši tādās jomās kā e-iepirkums, e-
komercija, e-pārvalde, e-veselības aprūpes 
pakalpojumi, interaktīva e-izglītība un 
viedie skaitītāji; aicina Komisiju 
noskaidrot, kuri valsts atbalsta noteikumi 
varētu negatīvi ietekmēt pieprasījumu;
norāda, ka šajās jomās ir svarīgi 
risinājumiem, kas balstīti uz izpēti un 
izstrādi, organizēt publisko iepirkumu 
pirmskomercializācijas posmā, jo tas 
stimulē tehnoloģijas attīstības labvēlīgu 
ciklu un pieprasījumu pēc liela ātruma 
platjoslas pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Anja Weisgerber

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka riskus, kuri varētu būt saistīti 
ar ieguldījumiem jaunu tīklu vispārējā 
izvēršanā, ir iespējams mazināt ar 
pieprasījumu veicinošiem pasākumiem, it 
īpaši tādās jomās kā e iepirkums, e 
komercija, e pārvalde, e veselības aprūpes 
pakalpojumi un viedie skaitītāji; aicina 
Komisiju noskaidrot, kuri valsts atbalsta 
noteikumi varētu negatīvi ietekmēt 
pieprasījumu;

2. uzskata, ka riskus, kuri varētu būt saistīti 
ar ieguldījumiem jaunu tīklu vispārējā 
izvēršanā, ir iespējams mazināt ar 
pieprasījumu veicinošiem pasākumiem, it 
īpaši tādās jomās kā e iepirkums, e 
komercija, e pārvalde, e veselības aprūpes 
pakalpojumi un viedie skaitītāji; aicina 
Komisiju noskaidrot, kuri valsts atbalsta 
noteikumi varētu negatīvi ietekmēt 
pieprasījumu; norāda, ka subsidēšanas 
procedūras vienkāršošana un 
racionalizēšana veicinātu platjoslas 
tehnoloģijas ātrāku ieviešanu;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka riskus, kuri varētu būt saistīti 
ar ieguldījumiem jaunu tīklu vispārējā 
izvēršanā, ir iespējams mazināt ar 
pieprasījumu veicinošiem pasākumiem, it 
īpaši tādās jomās kā e-iepirkums, e-
komercija, e-pārvalde, e-veselības aprūpes 
pakalpojumi un viedie skaitītāji; aicina 
Komisiju noskaidrot, kuri valsts atbalsta 
noteikumi varētu negatīvi ietekmēt 
pieprasījumu;

2. uzskata, ka riskus, kuri varētu būt saistīti 
ar ieguldījumiem jaunu tīklu vispārējā 
izvēršanā, ir iespējams mazināt ar 
pieprasījumu veicinošiem pasākumiem, it 
īpaši tādās jomās kā e-iepirkums, e-
komercija, e-pārvalde, e-veselības aprūpes 
pakalpojumi un viedie skaitītāji; aicina 
Komisiju precizēt valsts atbalsta 
noteikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka riskus, kuri varētu būt saistīti 
ar ieguldījumiem jaunu tīklu vispārējā 
izvēršanā, ir iespējams mazināt ar 
pieprasījumu veicinošiem pasākumiem, it 
īpaši tādās jomās kā e-iepirkums, e-
komercija, e-pārvalde, e-veselības aprūpes 
pakalpojumi un viedie skaitītāji; aicina 
Komisiju noskaidrot, kuri valsts atbalsta 
noteikumi varētu negatīvi ietekmēt 
pieprasījumu;

2. uzskata, ka riskus, kuri varētu būt saistīti 
ar ieguldījumiem jaunu tīklu vispārējā 
izvēršanā, ir iespējams mazināt ar 
pieprasījumu veicinošiem pasākumiem, it 
īpaši tādās jomās kā e-iepirkums, e-
komercija, e-pārvalde un e-veselības 
aprūpes pakalpojumi; aicina Komisiju 
noskaidrot, kuri valsts atbalsta noteikumi 
varētu negatīvi ietekmēt pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina veikt īpašus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka MVU var pilnībā 
izmantot platjoslas iespēju e–komercijas 
un e–iepirkuma jomā; aicina Komisiju 
veikt paraugprakses apmaiņu un apsvērt 
iespēju Komisijas digitālās programmas 
pamatiniciatīvā iekļaut īpašu programmu 
MVU un platjoslas pieslēgumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka platjoslas ieviešana būtu 
jāapvieno ar informācijas un izglītības 
programmām pieprasījuma izpratnei, lai 
panāktu vislielāko ietekmi un labumu 
sabiedrībai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda uz grūtībām sasniegt stratēģijā 
„ES 2020” izvirzītos platjoslas mērķus, 
ņemot vērā patērētāju, uzņēmumu un 
publiskā sektora finanšu resursus; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai 
pasākumi patērētājiem un uzņēmējiem 
neradītu netaisnīgu slogu, it īpaši domājot 
par universālā pakalpojuma saistībām;

3. norāda uz grūtībām sasniegt stratēģijā 
„ES 2020” izvirzītos platjoslas mērķus, 
ņemot vērā patērētāju, uzņēmumu un 
publiskā sektora finanšu resursus; aicina 
Komisiju un dalībvalstis izmantot visas 
pieejamās tehnoloģijas, lai nodrošinātu
vispārēju liela ātruma interneta 
pārklājumu, ja iespējams, ar publiskā un 
privātā sektora partnerību vai citāda veidā 
ar publiskajiem ieguldījumiem, un 
nodrošināt, ka trešās puses infrastruktūru 
vienmēr izmanto godīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Anja Weisgerber

Atzinuma projekts
4. punkts



AM\861429LV.doc 9/15 PE460.945v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC), 
apspriežoties ar valstu pārvaldes iestādēm, 
vienkāršot publiskā un privātā sektora 
partnerību un izmantot citus ES 
finansēšanas instrumentus, tostarp arī 
ERAF un ERAB līdzekļus;

4. aicina Komisiju un Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC), 
apspriežoties ar valstu pārvaldes iestādēm, 
vienkāršot publiskā un privātā sektora 
partnerību un izmantot citus ES 
finansēšanas instrumentus, tostarp arī 
ERAF, ELFLA un ERAB līdzekļus;
atzinīgi vērtē Komisijas ieceres 
subsidēšanas instrumentu sarakstam 
pievienot Eiropas Investīciju bankas 
aizdevumus ar zemām procentu likmēm;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC), 
apspriežoties ar valstu pārvaldes iestādēm, 
vienkāršot publiskā un privātā sektora 
partnerību un izmantot citus ES 
finansēšanas instrumentus, tostarp arī 
ERAF un ERAB līdzekļus;

4. aicina dalībvalstis, Komisiju un Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādi (BEREC), apspriežoties ar valstu 
pārvaldes iestādēm, vienkāršot publiskā un 
privātā sektora partnerību un izmantot citus
ES finansēšanas instrumentus, tostarp arī 
ERAF un ERAB līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un Eiropas Elektronisko 4. aicina Komisiju un Eiropas Elektronisko 
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komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC), 
apspriežoties ar valstu pārvaldes iestādēm, 
vienkāršot publiskā un privātā sektora 
partnerību un izmantot citus ES 
finansēšanas instrumentus, tostarp arī 
ERAF un ERAB līdzekļus;

komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC), 
apspriežoties ar valstu pārvaldes iestādēm, 
vienkāršot publiskā un privātā sektora 
partnerību un izmantot citus ES 
finansēšanas instrumentus, tostarp arī 
ERAF un ERAB līdzekļus, 
nabadzīgākajām dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Louis Grech

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata — ņemot vērā lielo 
pieprasījumu pēc pieslēguma, kas 
vienlaikus stimulē ES tiešsaites 
ekonomikas profilu, sekmē ES tīkla 
gatavību un atspoguļo izmaiņas 
sabiedrībā vienotā tirgus kontekstā, tam 
būtu jāpiešķir pienācīgi līdzekļi un 
jāpanāk stabila konkurence par 
infrastruktūru, kura ir vajadzīga, lai 
realizētu Eiropas platjoslas projektu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka tiek lēni apgūti 
struktūrfondu līdzekļi, kas paredzēti 
ieguldījumiem platjoslas infrastruktūrā, 
un ka vajadzīgi norādījumi par šādu 
instrumentu izmantošanu; aicina rūpīgi 
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izanalizēt šādus finansēšanas 
instrumentus, lai konstatētu un novērstu 
vājās vietas, kas dalībvalstīm un 
reģioniem kavē tos izmantot;

Or. en

Grozījums Nr. 18
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka platjoslas piekļuves 
nodrošināšanai arī lauku un attālos 
rajonos, kur tirgus stimuli ir vājāki, ir 
liela nozīme ģeogrāfiskajā un sociālajā 
kohēzijā, jo tas palielina teritoriju 
pievilcību un uzņēmumu konkurētspēju; 
uzskata, ka būtu jāpiešķir prioritāte 
publiskam atbalstam, lai nodrošinātu 
platjoslas infrastruktūras izvēršanu šādos 
rajonos;

Or. en

Grozījums Nr. 19
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina dalībvalstis veicināt un 
paplašināt liela ātruma atvērtas piekļuves 
pieslēgumu nozīmīgām publiskām 
infrastruktūrām, kas atrodas attālos 
rajonos (skolas, slimnīcas un citas 
sabiedriskās iestādes), kas būtu veids, kā 
uzlabot sabiedriskos pakalpojumus, un 
liela ātruma pieslēgumu noenkurot 
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attālos rajonos, tādējādi samazinot 
ieguldījumu izmaksas vietējiem 
privātajiem izplatītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa, lai Komisija un BEREC katru 
gadu apkopotu un salīdzinātu platjoslas 
piedāvājumu specifiskos raksturlielumus 
(attiecībā uz ātrumu un kvalitāti), kā arī 
dažādās dalībvalstīs patērētājiem un 
uzņēmumiem pieejamo izvēli un panākto 
saistībā ar ES telekomunikāciju 
pamatregulējumu un ieteikumu par 
nākamās paaudzes piekļuvi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Anja Weisgerber

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka jaunie optiskie tīkli 
patērētājiem piedāvā kvalitatīvu piekļuvi 
internetam, konsekventi nodrošinot lielāku 
pārraides ātrumu nekā līdzšinējās 
tehnoloģijas; tādēļ prasa BEREC
nodrošināt, lai reklāmās patērētāji tiktu 
godīgi informēti par platjoslai 
raksturīgajiem ātrumiem, tā pārskatāmi 
ilustrējot jauno tehnoloģiju priekšrocības 
attiecībā uz datu augšupielādi un 

6. norāda, ka jaunie optiskie tīkli 
patērētājiem piedāvā kvalitatīvu piekļuvi 
internetam, konsekventi nodrošinot lielāku 
pārraides ātrumu nekā līdzšinējās 
tehnoloģijas; tādēļ prasa BEREC
nodrošināt, lai reklāmās patērētāji tiktu 
godīgi informēti par platjoslai 
raksturīgajiem ātrumiem, tā pārskatāmi 
ilustrējot jauno tehnoloģiju priekšrocības 
attiecībā uz datu augšupielādi un 
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lejupielādi; lejupielādi; uzskata, ka būtu lietderīgi 
rajonos, kur platjoslas pakalpojumi, kuros 
izmantots optiskās šķiedras kabeļu tīkls, 
ilgtermiņā ir visekonomiskākais un 
noturīgākais risinājums, šādu platjoslas 
pakalpojumu attīstībai piešķirt prioritāti;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka jaunie optiskie tīkli 
patērētājiem piedāvā kvalitatīvu piekļuvi 
internetam, konsekventi nodrošinot lielāku 
pārraides ātrumu nekā līdzšinējās 
tehnoloģijas; tādēļ prasa BEREC 
nodrošināt, lai reklāmās patērētāji tiktu 
godīgi informēti par platjoslai 
raksturīgajiem ātrumiem, tā pārskatāmi 
ilustrējot jauno tehnoloģiju priekšrocības 
attiecībā uz datu augšupielādi un 
lejupielādi;

6. norāda, ka jaunie optiskie tīkli 
patērētājiem piedāvā kvalitatīvu piekļuvi 
internetam, konsekventi nodrošinot lielāku 
pārraides ātrumu nekā līdzšinējās 
tehnoloģijas; tādēļ prasa BEREC 
nodrošināt, lai reklāmās patērētāji tiktu 
godīgi informēti par platjoslai 
raksturīgajiem ātrumiem, tā pārskatāmi 
ilustrējot jauno tehnoloģiju priekšrocības 
attiecībā uz datu augšupielādi un 
lejupielādi; aicina vērsties pret 
pakalpojumu sniedzējiem, kas neievēro 
BEREC ieteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka tālejošai un tālredzīgai 
daudzgadu radio spektra politikas 
programmai ir liela nozīme, lai visā 
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Eiropā izveidotu liela ātrumu piekļuvi 
platjoslas pakalpojumiem, sasniegtu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus un 
nodrošinātu, ka Eiropai ir vadošā loma 
inovācijā un augsto tehnoloģiju 
rūpniecības attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju koordinēt dalībvalstu 
paraugpraksi attiecībā uz publiski 
pieejamiem bezmaksas liela ātruma Wi-Fi 
tīkliem sabiedriskajā transportā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka nākamās paaudzes mobilo 
sakaru tehnoloģijai arī var būt liela 
nozīme, liberalizējot platjoslas 
pakalpojumus, īpaši attālos ģeogrāfiskos 
apgabalos; uzskata, ka saistībā ar 
gaidāmo jauna spektra piešķiršanu 
valdības un telesakaru regulatori spektra 
atbrīvošanu varētu sasaistīt ar pienākumu 
mobilo telesakaru operatoriem nodrošināt 
plašāku pārklājumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver nepieciešamību Eiropas 
Savienībā veikt lielākus ieguldījumus 
pētījumos par nākotnes fiksēto un mobilo 
telesakaru tehnoloģijām; aicina Komisiju 
arī turpmāk šajos apgabalos izstrādāt 
kopīgas tehnoloģijas iniciatīvas, iesaistot 
universitātes, pētniecības institūtus, ierīču 
ražotājus, kā arī pakalpojumu un satura 
sniedzējus; uzskata, ka šīs platformas ir 
optimāls līdzeklis jaunas tehnoloģijas 
izstrādei un ekspluatācijai un ka tās 
Eiropas Savienībai nodrošinās ievērojamu 
konkurences priekšrocību.

Or. en


