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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

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

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;

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;

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;

5. uzsver, ka tīkla kapacitāte var atšķirties no lietotājiem faktiski pieejamā savienojuma 
ātruma, jo interneta ātrums ir atkarīgs arī no tīmekļa vietņu ietilpības un noslogojuma;
aicina Komisiju sadarbībā ar BEREC veikt precīzākus pieejamā platjoslas ātruma 
mērījumus un attiecīgi pielāgot savus mērķus;

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;

7. pieprasa neitrālu pieeju attiecībā uz tehnoloģiju, paredzot apvienot fiksēto, bezvadu, 
satelītu un radiofrekvenču spektra tehnoloģiju izmantojumu; prasa efektīvi transponēt 
telekomunikāciju pamatregulējumu, tostarp tajā ietvertos noteikumus par tīkla neitralitāti, 
lai nodrošinātu, ka platjoslas vispārēja izvēršana neierobežo inovāciju.


