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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kurā ierosinātas vadlīnijas 
Eiropas telekomunikāciju tīkliem un kurš papildina saistības, kas noteiktas stratēģijā 
„Eiropa 2020” un Eiropas digitalizācijas programmā.

Ar šo priekšlikumu nosaka vadlīnijas Eiropas telekomunikāciju tīkliem. Šajās vadlīnijās ir 
ierosināti kopīgu interešu projektu mērķi un prioritātes, lai novērstu šķēršļus, kas traucē 
nodrošināt savienojumu ar tīklu un piekļuvi publisko digitālo pakalpojumu infrastruktūrai, 
tostarp pāri robežām.

Atzinuma sagatavotāja pauž cerību, ka pašreizējos stingras fiskālās politikas īstenošanas un 
vājas ekonomikas attīstības apstākļos Komisijas ierosinātie jaunie instrumenti saistībā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu nodrošinās jaunu dinamiku tirgū, lai 
pabeigtu digitālā vienotā tirgus izveidi. 

Nodarbinātības jomā būtiska un nozīmīga ir interneta ekonomika, un 2016. gadā tās apjoms 
sasniegs EUR 800 miljardus, proti, vairāk par 5 % Eiropas Savienības IKP. Internets ir 
pārveidojis to, kā mēs dzīvojam, strādājam, piekļūstam informācijai, sazināmies savā starpā, 
un tam ir ievērojamas iespējas mainīt arī citus mūsu dzīves aspektus, piemēram, piekļuvi 
zināšanām un izglītībai. Tāpat internets ir pārveidojis mūsu ieradumus salīdzināt, pirkt vai 
pārdot produktus un pakalpojumus, meklēt vai sniegt informāciju, kā arī pārvaldīt savus 
maksājumus un datus. Elektroniskā tirdzniecība un, vispārīgākā nozīmē, digitālie pakalpojumi 
turpmāk būs patērētāju, uzņēmumu un plašu iedzīvotāju slāņu dzīves svarīga sastāvdaļa. 

Taču patlaban digitālā vienotā tirgus pabeigšanu kavē tādi šķēršļi kā ieguldījumu trūkums 
platjoslas tīklu infrastruktūrās un, konkrētāk, ES lauku apvidos, kā arī tādas Eiropas 
Savienības stratēģijas trūkums, ar kuru panāktu pārrobežu digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstību. Lēš, ka šo trūkumu novēršanai līdz 2020. gadam vajadzētu vismaz 
4,1 % IKP, proti, EUR 500 miljardus jeb EUR 1000 uz vienu iedzīvotāju1.
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šāda situācija ir īpaši problemātiska MVU, — ja nav 
pietiekami kvalitatīva un ātra tīklu savienojuma, nevar izmantot tādu jauno tehnoloģiju kā 
mākoņdatošana, kas sniedz inovatīva tirdzniecības piedāvājuma un apjomradītu ietaupījumu 
iespējas. 
Tāpat atzinuma sagatavotāja uzskata — ja nav piekļuves ātrdarbīgas platjoslas 
pakalpojumiem, tiek radīti zaudējumi neaizsargātākajiem patērētājiem. Bez ātrdarbīgas 
platjoslas šādām personām ir liegta piekļuve jaunām lietojumprogrammām vai 
pakalpojumiem, piemēram, cenu salīdzināšanai tiešsaistē, un tādēļ tām nav sasniedzami 
izdevīgākie piedāvājumi.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja atgādina, cik svarīgs ir Eiropas digitalizācijas stratēģijas mērķis, 
proti, nodrošināt ilgtspējīgus ekonomiskus un sociālus ieguvumus, ko sniedz vienots digitālais 
tirgus, izmantojot ātrdarbīgu platjoslas internetu.
Atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt nozīmīgumu, kāds ir kiberdrošībai, lai garantētu 
patērētāju aizsardzību. Digitalizētajiem pakalpojumiem ir aizvien svarīgāka vieta mūsu 
ikdienas dzīves uzlabošanā, un šajos pakalpojumos pastāvīgi pieaug personas datu un 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, 2010. gada marts.
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publisko datu izmantošana. Tādēļ būtiski ir radīt neapdraudētu un stabilu tiešsaistes drošības 
vidi. 

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas analīzi, saskaņā ar kuru digitālā vienotā tirgus 
izveide nav pabeigta ne vien saistībā ar piedāvājuma, bet arī ar pieprasījuma problēmu. 
Turklāt kopīgu interešu projektu mērķi ir jāizvirza tādi, ar kuriem veicina pieprasījumu pēc 
platjoslas un ātrdarbīgas platjoslas pakalpojumiem, jo īpaši izmantojot administratīvos 
pakalpojumus tiešsaistē.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 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 
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.

(1) Telekomunikāciju tīkli un pakalpojumi 
arvien vairāk kļūst par tādām 
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 
iekšējam tirgum.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu; tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā, jo īpaši 
terminu „digitālais vienotais tirgus” 
aizstājot ar terminu „digitālais iekšējais 
tirgus”.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šajā regulā minētajos kopīgu 
interešu projektos ir jāparedz, ka vienlīdz 
svarīgi Savienībā ir veicināt ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
174. pantā. Šajā sakarībā īpaša uzmanība 
jāpievērš lauku apvidiem, izolētām vai 
mazapdzīvotām teritorijām.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībai pirmām kārtām ir jārīkojas tur, kur vērojami tirgus traucējumi. Lai 
uzlabotu kohēziju ES teritorijā, ir jānodrošina, ka arī visretāk apdzīvotajās vai izolētajās 
teritorijās ir piekļuve kvalitatīvām telekomunikāciju infrastruktūrām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

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 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, jo īpaši ņemot vērā to 
mobilo ierīču skaita pieaugumu, kuras 
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pieslēgtas internetam, piemēram, 
viedtālruņi un planšetdatori.

Or. fr

Pamatojums

Lai varētu izmantot jaunās ierīces, nepieciešams uzlabot telekomunikāciju infrastruktūru 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 4

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, īpašu 
uzmanību pievēršot lauku apvidiem un 
teritorijām ar zemu iedzīvotāju blīvumu, 
un tas savukārt veicina visas Eiropas 
digitālo pakalpojumu attīstību un 
ieviešanu,

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībai pirmām kārtām ir jārīkojas tur, kur vērojami tirgus traucējumi. Lai 
uzlabotu kohēziju ES teritorijā, ir jānodrošina, ka arī visretāk apdzīvotajās vai izolētajās 
teritorijās ir piekļuve kvalitatīvām telekomunikāciju infrastruktūrām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) veicina pieprasījumu pēc platjoslas 
pakalpojumiem, jo īpaši izstrādājot 
administratīvos pakalpojumus tiešsaistē, 
kuri savukārt atbalsta digitālā iekšējā 
tirgus izveidi;
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Or. fr

Pamatojums

Patlaban nepietiekamais pieprasījums ir jāsekmē, lai izveidotu pozitīvi noslēgtu ciklu, kur 
lielāks pieprasījums veicinātu jaunu pakalpojumu rašanos patērētāju interesēs. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – a punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Savienībā ir sākti infrastruktūras darbi 
viena veida tīklam (transporta, 
enerģētikas vai telekomunikāciju), 
vienlaikus var veikt citu tīklu 
kartografēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Mērķis ir radīt sinerģijas, jo kartografēšanas darbu izmaksas ir ļoti augstas, un tāpēc, 
uzsākot tīkla pārveidošanu vai modernizēšanu, šo darbu laikā vienlaikus varētu veikt citu 
tīklu kartografēšanu.


