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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par universālo pakalpojumu un ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112
2010/2274(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/22/EK 
par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (Universālā pakalpojuma direktīva)1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību 
starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvu 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu 
un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, 
Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp 
valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības 
jomā 3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK 
par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva)4, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/19/EK 
par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to 
savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva)5, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/20/EK 
par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas 
direktīva)6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvu 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un 
ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par 
elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu7, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) 

                                               
1 OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.
2 OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.
3 OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.
4 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.
5 OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.
6 OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.
7 OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.
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Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi 
(BEREC) un biroju1, – ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē2,

– ņemot vērā sabiedrisko apspriešanu par nākotnes universālā pakalpojuma principiem 
elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu jomā, ko Komisija uzsāka 2010. gada 
2. martā,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. septembra paziņojumu „Platjosla Eiropā —
ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē” (COM(2010)0472),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 
izveido pirmo radiofrekvenču spektra politikas programmu (COM(2010)0471),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. septembra ieteikumu par regulētu piekļuvi nākamās 
paaudzes piekļuves tīkliem (NGA),

– ņemot vērā Komisijas Komunikāciju komitejas darba dokumentu „Platjoslas piekļuve ES 
— situācija 2010. gada 1. jūlijā”,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 25. augusta paziņojumu „Progresa ziņojums par Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu 2009. gadā (15. ziņojums) SEC(2010)630” 
(COM(2010)0253),

– ņemot vērā 2010. gada oktobrī publicēto patēriņa tirgu rezultātu pārskata ceturto 
izdevumu „Par tirgu efektīvāku darbību patērētāju labā”,

– ņemot vērā Padomes 1991. gada 29. jūlija Lēmumu 91/396/EEK par vienota Eiropas 
neatliekamās palīdzības numura ieviešanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 27. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā4, 

– ņemot vērā pētījumu „Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112” (Eirobarometrs 
Nr. 314),

– ņemot vērā Komisijas Komunikāciju komitejas 2011. gada 10. februāra darba dokumentu 
„Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 ieviešana — datu vākšanas ceturtās 
kārtas rezultāti”,

– ņemot vērā savu 2007. gada 25. septembra deklarāciju par Eiropas ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numuru 1125,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

                                               
1 OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.
2 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
3 OV L 217, 6.8.1991., 31. lpp.
4 OV L 171, 29.6.2007., 32. lpp.
5 OV C 219 E, 28.8.2008., 92. lpp.
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– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā Universālā pakalpojuma direktīvā (USD) paredzēta sociālās atstumtības novēršana, 
nodrošinot lauku un tālāku reģionu iedzīvotājiem vai mājsaimniecībām ar zemu ienākumu 
līmeni piekļuvi pamata un svarīgiem telekomunikāciju pakalpojumiem par pieņemamu 
cenu;

B. tā kā universālo pakalpojumu definē kā „noteiktas kvalitātes pakalpojumu minimālo 
kopumu, kas ir pieejams visiem lietotājiem par pieņemamu cenu, ņemot vērā īpašos valsts 
apstākļus un netraucējot konkurenci”;

C. tā kā vēl nav iespējams novērtēt pārskatītās USD īstenošanu, jo transponēšanas termiņš ir 
2011. gada 25. maijs un trīs gadu periods, kurš paredzēts pirms novērtējuma veikšanas, ir 
tikko sācies; 

D. tā kā spēkā esošo tiesību aktu pašmērķis nav tikai sniegt pozitīvus rezultātus 
iedzīvotājiem, bet arī, izmantojot šos tiesību aktus, radīt vairāk priekšrocību, kuras 
nodrošina jaunie pasākumi, turpinot dalībvalstu uzraudzību, un uzlabot informācijas 
kvalitāti, pabeigtību un uzskatāmību; 

E. tā kā vienoto tirgu nekad nevar uzskatīt par pilnībā sakārtotu un tas vienmēr jāpārvērtē 
saskaņā ar sociālajām vajadzībām un tehnoloģiskajiem sasniegumiem, vienmēr 
jānodrošina sociālās aizsardzības garantijas, ekonomikas attīstība un izaugsme, lai 
garantētu, ka vienotais tirgus sniedz iedzīvotājiem pamanāmas priekšrocības;

F. tā kā Eiropas likumdevēju redzējuma un izvirzīto mērķu virzītājspēks un līdzeklis ir 
centieni sasniegt progresu; tā kā priekšlikumos jauniem vai grozītiem tiesību aktiem 
jāņem vērā faktiskā pieredze un īstenošanas spēja; tā kā tiesību aktu pielāgojumiem 
jāsaņem nepārprotams politisks atbalsts, kurš turklāt tiek pamatots ar objektīvu izmaksu 
un ieguvumu novērtējumu, kas ir noteicošais faktors;

G. tā kā vienīgais izsaukumu numurs, kuru var izmantot visās ES dalībvalstīs, lai izsauktu 
ārkārtas palīdzības dienestus, ir Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112,  

Universālais pakalpojums un jauni sasniegumi
1. uzsver universālā pakalpojuma saistību (UPS) nozīmi, kuras kalpo kā sociālās iekļaušanas 

drošības tīkls, ja tirgum nav pieticis spēka, lai nodrošinātu iedzīvotājus un uzņēmumus ar 
pamatpakalpojumiem;

2. atbalsta regulāru ES pieejas novērtēšanu attiecībā uz UPS, ņemot vērā sociālos, 
ekonomikas un tehnoloģiskos sasniegumus, lai izstrādātu un ieviestu noteikumos 
piemērotas definīcijas, kuras atspoguļo radušās vajadzības un uzlabo pakalpojumu 
kvalitāti;

3. aicina Komisiju sniegt pamatnostādnes, lai nodrošinātu pārskatītās USD labāku īstenošanu 
un izpildi, izvairoties no tirgus kropļojumiem un vienlaikus ļaujot dalībvalstīm pieņemt 
tādus noteikumus, kuri labāk piemēroti attiecīgo valstu apstākļiem;  

4. atbalsta Digitālās programmas „Platjosla visiem” mērķus un ir pārliecināts, ka vispārēja 
piekļuve platjoslai palīdz iedzīvotājiem un uzņēmumiem gūt visas digitālā vienotā tirgus 
sniegtās priekšrocības, īpaši uzlabojot sociālo iekļaušanu, radot jaunas iespējas sociāli un 
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videi draudzīgiem novatoriskiem uzņēmumiem veidot darbvietas, izaugsmi un plašākas 
iespējas pārrobežu tirdzniecībai;

5. uzsver, ka, apvienojot politiku un tehnoloģiju, var veicināt jaunu tiešsaistes pakalpojumu 
izstrādi un pielietojumu uzņēmumos un valsts iestādēs, veidojot pieprasījumu attiecībā uz 
ātrāku interneta pieslēgumu, padarot ieguldījumus atklātos platjoslas tīklos ienesīgākus un 
tādējādi mudinot veidot valsts un privātu partnerību;

6. uzsver, ka universālais pakalpojums nav pareizais vai galvenais virzītājspēks programmas 
„Platjosla visiem” mērķu sasniegšanai, ņemot vērā augstās ieguldījumu izmaksas, kuru 
rezultātā ne vienmēr veidojas iespēja sniegt ievērojami uzlabotus pakalpojumus 
patērētājiem;

7. uzskata, ka universālā pakalpojuma saistības varētu kļūt par papildu stimulu platjoslas 
attīstībai; 

8. aicina Komisiju pabeigt uzsākto ietekmes novērtējumu un sniegt likumdevējiem 
pamatotus datus par esošo darbību, gaidāmo pieprasījumu un UPS uzlabošanu, izmantojot 
platjoslu, un, visbeidzot, visefektīvākās finansējuma paketes analīzi dalībvalstīm, 
patērētājiem un uzņēmumiem, lai laistu apgrozībā UPS; 

9. aicina Komisiju, paralēli un sadarbojoties ar valsts regulatīvajām iestādēm (NRA), rūpīgi 
uzraudzīt tirgus, lai nodrošinātu, ka tās dalībvalstis, kuras jau var vai vēlas nodrošināt 
UPS vairākās platjoslu tehnoloģijās un ātrumos, varētu to darīt, neradot faktiskus tirgus 
kropļojumus; 

10. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu veikt padziļinātu pētījumu par interneta pakalpojumu 
sniegšanu pēc patēriņa tirgu rezultātu pārskata ceturtā izdevuma publicēšanas; 

11. aicina Komisiju un dalībvalstis ar NRA atbalstu pārbaudīt vienādas UPS piemērošanas 
iespējas, kuras garantētu neaizsargātākajām grupām piekļuvi, ne tikai ieviešot īpašas 
termināla iekārtas un tarifus, bet arī sniedzot piekļuvi nepieciešamai informācijai, un 
pieejamo pakalpojumu un pēcpārdošanas pakalpojumu izvēli reālam patērētājam;

Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112
12. uzsver, ka izsaukumu numurs 112 var palīdzēt glābt dzīvību un palielina ES iedzīvotāju 

aizsardzību;

13. tomēr pauž nožēlu, ka Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 vēl nav īstenojis 
visu potenciālu; tāpēc uzskata, ka vēl jāveic pamatpasākumi attiecībā uz šī izsaukumu 
numura atpazīstamību iedzīvotāju vidū, kā arī uz citiem ar tehnoloģiju un labāku 
koordināciju saistītiem jautājumiem;

14. mudina Eiropas Komisiju, lai atbalstītu dalībvalstis, intensīvi veikt pasākumus sabiedrības 
informētības līmeņa palielināšanai par izsaukuma numuru 112 un tā izmantošanu;

15. aicina dalībvalstis uzlabot zvanītāja atrašanās vietas noteikšanas precizitāti un ticamību 
saskaņā ar jaunajiem ES telekomunikāciju noteikumiem un modernizēt tehnoloģiju, lai 
sasniegtu galveno mērķi — automātisku atrašanās vietas noteikšanu; 

16. pieprasa piešķirt finansējumu un atbalstīt pētniecības projektus, lai nodrošinātu vislabāko 
iespējamo tehnoloģiju izstrādi zvanītāja atrašanās vietas noteikšanai, arī izmantojot VoIP, 
un tādējādi atbalsta nākamās paaudzes standartu un noteikumu izstrādi; 
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17. uzskata, ka, izmantojot regulu, eCall jāievieš kā obligāts pakalpojums;
18. uzsver labākas koordinācijas nozīmi starp ārkārtas palīdzības iestādēm gan valsts, gan 

pārrobežu un Eiropas Savienības līmenī, lai sasniegtu visaugstāko efektivitāti;
19. aicina Komisiju noteikt uzticamības prasības un izvirzīt par darbības mērķi tūlītējas 

reakcijas indikatoru ieviešanu;
20. iesaka apmaiņu ar labāko praksi, īpaši attiecībā uz viena operatora izmantošanu zvana 

apkalpošanai, un tulkošanas pakalpojumu izmantošanu, kas varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri 
nerunā tās valsts valodā, kurā viņi izmanto ārkārtas palīdzības pakalpojumus;

21. uzsver, ka jāgarantē piekļuve izsaukumu numuram 112 cilvēkiem ar dažāda veida 
invaliditāti un neaizsargātākajām grupām, kā arī mudina standartizēt šādu cilvēku piekļuvi 
izsaukumu numuram 112;  

22. aicina Komisiju veikt pētījumu par izsaukumu numura 112 dienesta darbību patlaban un 
par sadarbību starp attiecīgajām iestādēm, kuru mērķis ir dienesta uzlabošana;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.



PE458.562v01-00 8/11 PR\856370LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

ZIŅOJUMA MĒRĶIS

Ziņojumā paredzēts novērtēt jaunākos sasniegumus attiecībā uz universālā pakalpojuma 
pamatkoncepciju, kā noteikts Universālā pakalpojuma direktīvā un jauno sasniegumu 
kontekstā, starp tiem arī vispārēju piekļuvi platjoslai, pieeju koordinēšanu un finansēšanu, 
ņemot vērā īpašās neaizsargātāko cilvēku un patērētāju ar invaliditāti vajadzības. Ziņojumā 
galvenā uzmanība tiek pievērsta arī vienota Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu 
numura 112 ieviešanai, lai dotu iespēju iedzīvotājiem izsaukt ārkārtas palīdzības dienestu, 
izmantojot vienu izsaukumu numuru visā ES. 

PAMATINFORMĀCIJA

Universālā pakalpojuma direktīva

Telekomunikāciju nozares liberalizācija 90. gadu beigās notika vienlaikus ar universālā 
pakalpojuma noteikumu ieviešanu, kuri bija paredzēti kā drošības tīkls tajos gadījumos, kad 
tirgus nespēja sniegt pamatpakalpojumus. Tās mērķis bija novērst sociālo atstumtību, 
nodrošinot lauku un tālāku reģionu iedzīvotājiem vai mājsaimniecībām ar zemu ienākumu 
līmeni piekļuvi pamata un svarīgiem telekomunikāciju pakalpojumiem par pieņemamu cenu. 

Direktīvā 2002/22/EK definē noteiktas kvalitātes pakalpojumu minimālo kopumu, kas ir 
pieejams visiem lietotājiem par pieņemamu cenu, ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un 
netraucējot konkurenci. Šajā direktīvā arī noteiktas saistības attiecībā uz atsevišķu obligātu 
pakalpojumu sniegšanu. Spēkā esošajos ES noteikumos ir paredzēts, ka dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai visi iedzīvotāji noteiktā vietā varētu pieslēgties publiskajam tālruņu tīklam un 
piekļūt publiskajiem tālruņu pakalpojumiem balss un datu pārraidei, izmantojot funkcionālu 
piekļuvi internetam.  Direktīvā ir paredzēts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai patērētājiem 
būtu piekļuve informācijas un uzziņu dienestu pakalpojumiem, publiskajiem maksas 
tālruņiem un īpašām ierīcēm cilvēkiem ar invaliditāti. 

Dalībvalstīm jāuzdod vienam vai vairākiem uzņēmumiem garantēt rentablu universālo 
pakalpojumu valsts daļā vai visā valsts teritorijā. Universālo pakalpojumu jāveic, izmantojot 
efektīvu, objektīvu, pārredzamu un nediskriminējošu mehānismu. Lai finansētu universālā 
pakalpojuma saistības, dalībvalstis var lemt ieviest mehānismu, lai kompensētu uzņēmumiem 
noteikto pašizmaksu saskaņā ar valsts finansējuma pārredzamiem nosacījumiem un/vai 
sadalītu saistību pašizmaksu starp elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sniedzējiem.

Komisija pārskata Universālā pakalpojuma direktīvas darbības jomu reizi trijos gados. Tās 
pārskatīšanas rezultātā, kas notika 2009. gadā un ko piemēros no 2011. gada 25. maija, cita 
starpā tika ieviests „interneta brīvības noteikums”, kurā paredzēts, ka visos pasākumos, ko 
dalībvalstis veic attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem un risinājumiem vai uz to izmantošanu 
ar telekomunikāciju tīklu palīdzību, jāievēro cilvēktiesības un pamatbrīvības.

Universālā pakalpojuma direktīvā tiek sniegts pamatojums, kurš jāņem vērā, veicot šīs 
direktīvas regulāru pārskatīšanu. Direktīvas V pielikumā īpaši norādīts, ka:
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”Izvērtējot, vai ir vajadzīga universālā pakalpojuma saistību darbības jomas maiņa vai 
pārdefinēšana, Komisijai jāņem vērā šādi elementi:
– vai patērētāju lielākā daļa izmanto, un vai viņiem ir pieejami īpaši pakalpojumi, un vai 
pieejamības trūkums mazākumam patērētāju vai tas, ka patērētāju mazākums nevar izmantot 
īpašos pakalpojumus, nerada sociālu atstumtību,   
– vai īpašu pakalpojumu pieejamība un izmantojums nerada vispārēju tīro ieguvumu visiem 
patērētājiem, tādu, ka valsts iejaukšanās ir pamatota apstākļos, kad sabiedrībai īpašie 
pakalpojumi nav nodrošināti parastos komerciālos apstākļos?” 

Sabiedriskā apspriešana par universālo pakalpojumu

Eiropas Komisija 2010. gada martā uzsāka sabiedrisko apspriešanu par labāko pieeju, kas 
nodrošinātu pamata telekomunikāciju pakalpojumu pieejamību visiem ES iedzīvotājiem. 
Apspriešanas mērķis bija arī novērtēt, vai spēkā esošie noteikumi un definīcijas jāatjaunina 
atbilstīgi digitālajam laikmetam un vai tās jāpaplašina, lai ietvertu platjoslu piekļuvi. 
Apspriešanas laikā tika vērtēts arī līdzsvars starp koordinētu visas ES reakciju un elastīgumu 
valstu līmenī un universālā pakalpojuma finansējumu (ieguldījums no telekomunikāciju 
nozares, lai nodrošinātu universālu platjoslas pārklājumu, vai valsts intervence).

Nemazinot esošā digitālā laikmeta nozīmi un uzskatot, ka svarīgi veicināt politiku, kas vērsta 
uz iedzīvotāju labāku pielāgošanos laikmeta prasībām, referente uzskata, ka ir jāuzmanās, lai 
atbalsta vietā iedzīvotāji nesaņemtu papildu slogu.   

Ar platjoslu saistīti jautājumi: ieguldījumu un tiešsaistes pakalpojumu veicināšana 

Stratēģijā „Eiropa 2020” uzsvērts, cik svarīgi ir ieviest platjoslu, lai veicinātu sociālo 
iekļautību un konkurētspēju ES. Tajā tiek atgādināts par mērķi sagādāt pamata platjoslu 
visiem eiropiešiem līdz 2013. gadam un nodrošināt, lai līdz 2020. gadam visiem eiropiešiem 
būtu piekļuve daudz lielāka ātruma internetam — virs 30 Mb/s — un 50 % (vai vairāk) no 
Eiropas mājsaimniecībām abonētu interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk nekā 100 Mb/s. 

Lai sasniegtu šos mērķus, Digitālajā programmā Eiropai tiek aicināts veidot vispusīgu 
politiku, pamatojoties uz dažādām tehnoloģijām. Precīzāk, Digitālajā programmā norādīts uz 
septiņām prioritārām darbības jomām: radīt digitālu vienoto tirgu, labāku savstarpēju 
savietojamību, veicināt arvien lielāku interneta uzticamību un drošību, ātrāku piekļuvi 
internetam, lielāku ieguldījumu pētniecībā un attīstībā, uzlabot digitālo līdzekļu lietotprasmi 
un iekļaušanu, kā arī piemērot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tādu sabiedrībai 
aktuālu problēmu risināšanai kā klimata pārmaiņas un sabiedrības novecošanās. 

Saistībā ar to Eiropas Komisija 2010. gada septembrī pieņēma trīs papildu pasākumus, lai 
veicinātu ātras un īpaši ātras platjoslas izvēršanu un apguvi ES: i) Komisijas ieteikumu par 
regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves tīkliem, ii) priekšlikumu lēmumam par radio 
spektra politikas programmas ieviešanu (lai cita starpā nodrošinātu, ka spektrs ir pieejams 
bezvadu platjoslai) un iii) Platjoslas paziņojumu, kurā norādīts, kā vislabāk atbalstīt valsts un 
privāto ieguldījumu veikšanu ātros un īpaši ātros tīklos. 

Attiecībā uz platjoslu dalībvalstis paziņojumā tiek aicinātas ieviest ātru un īpaši ātru tīklu 
platjoslu darbības plānus, paredzot konkrētus īstenošanas pasākumus, kā arī paziņojumā 
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sniegti norādījumi, kā samazināt ieguldījumu izmaksas un kā valsts iestādes var atbalstīt 
ieguldījumus platjoslu pakalpojumos, lai veicinātu labāku ES fondu izmantošanu. Tajā 
izklāstīti arī Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas plāni platjoslas finansēšanas 
instrumentu izstrādes jomā. 

Tā kā dalībvalstīm, kurām izdevies ieviest modernas tehnoloģijas, jākļūst par labas prakses 
paraugu, lai dotu valstīm vajadzīgo elastīgumu visatbilstošāko noteikumu piemērošanā, jāņem 
vērā katras dalībvalsts īpatnības attiecībā uz finansiālo stāvokli vai ģeogrāfisko morfoloģiju, 
kurai ir tieša saikne ar elektronisko tehnoloģiju attīstību. Jāatbalsta un jāveicina tās sinerģijas, 
kuras varētu palīdzēt jauno tehnoloģiju labākai piemērošanai.    

Vienotais Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112

Vienotais Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 tika izveidots 1991. gadā pēc ES 
Ministru padomes lēmuma, un šo jautājumu risina arī Universālā pakalpojuma direktīvā 
(26. pants), kurā tagad pēc 2009. gadā veiktās pārskatīšanas (telekomunikāciju pakete) 
paredzēta:

 piekļuve visiem telekomunikāciju pakalpojumiem, veicot izsaukumus valsts telefona 
numerācijas sistēmā;

 labāka personu ar invaliditāti piekļuve ārkārtas palīdzības pakalpojumiem;
 tikpat ātra atbildēšana uz zvaniem un zvanu apstrāde, kā zvanot uz valsts ārkārtas 

gadījumu izsaukumu numuriem, un netiek veikta atsauce uz tehnoloģiskajām 
iespējām;

 pienākuma sniegt informāciju par zvanītāja atrašanās vietu pastiprināšana un 
precizitātes un uzticamības kritēriju ievērošana;

 informācija, kuras mērķauditorija ir tūristi.

Eiropas Parlaments un daudzas ieinteresētās personas atkārtoti uzsvēra vajadzību plaši 
informēt par izsaukumu numuru 112, kā arī norādīja uz tā pakalpojuma slikto kvalitāti, kuru 
līdz šim sniedza iedzīvotājiem, kad tie piezvanīja uz numuru 112.

Referente uzskata, ka izsaukumu numuram 112 jāsniedz atbalsts, kuru tas ir pelnījis, lai 
nodrošinātu labu pakalpojumu iedzīvotājiem, citādi rezultātā zustu tā lietderība.

Patēriņa tirgu rezultātu pārskats

Jaunākajā patēriņa tirgu rezultātu pārskata izdevumā norādīts, ka ES līmenī telekomunikāciju 
tirgus nozarei ir viszemākie rezultāti: no 50 aplūkotajiem tirgiem fiksētās telefonijas 
pakalpojumi ir 41. vietā, mobilās telefonijas pakalpojumi ir 44. vietā un interneta 
pakalpojuma nodrošināšana — 48. vietā. 

Telekomunikācijas ir viens no tirgiem, kurā patērētājiem ir visgrūtāk salīdzināt piedāvājumus, 
viņi visbiežāk saskaras ar problēmām, un par šo tirgu ir iesniegts vislielākais sūdzību skaits. 
Arī cenu atšķirības par interneta piekļuves pakalpojumiem ir ļoti lielas visā ES. Faktiski 
interneta pakalpojuma nodrošināšana ir novērtēta kā trešais vissliktākais tirgus, un tajā 
procentuāli ir visvairāk patērētāju, kas saskārušies ar problēmām, kā arī šajā tirgū ir vērojamas 
lielas cenu atšķirības visā Eiropā. 
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Tāpēc referente atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu pēc patēriņa tirgu rezultātu pārskata ceturtā 
izdevuma publicēšanas veikt padziļinātu pētījumu par interneta pakalpojumu nodrošināšanu.


