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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka interneta pakalpojumi tiek piedāvāti pārrobežu mērogā un ka tiem attiecīgi 
vajadzīga saskaņota rīcība atbilstoši Eiropas digitalizācijas programmai;

2. norāda, ka Eiropas tirgus, kurā gandrīz 500 miljoniem cilvēku ir ātrdarbīgas platjoslas 
pieslēgums, būtu iekšējā tirgus attīstības virzītājspēks; uzsver, ka Eiropas digitalizācijas 
programmai jābūt saistītai ar jaunu pakalpojumu, piemēram, e-tirdzniecības, e-veselības 
aprūpes, e-izglītības, e-bankas un e-pārvaldes pakalpojumu, sniegšanu;

3. atgādina, ka vienots digitālais tirgus, kurā brīva pakalpojumu plūsma ir brīvi pieejama 500 
miljoniem patērētāju, ir izšķirīgs konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks, 
kas nodrošina augsti kvalificētas darbavietas un sekmē ES konverģenci uz zināšanām 
balstītā ekonomikā;

4. uzsver, ka platjosla un internets ir svarīgi ekonomiskās izaugsmes, zināšanu sabiedrības, 
darbavietu radīšanas, inovācijas un Eiropas konkurētspējas, kā arī tiešsaistes komercijas 
un pakalpojumu atbalsta virzītājspēki; uzsver, ka patērētājiem un uzņēmumiem 
nepieciešama platjoslas piekļuve, lai tie varētu pilnībā izmantot internetu;

5. norāda, ka lielāka konkurence, pārredzamība attiecībā uz plūsmas pārvaldību un 
pakalpojumu kvalitāti, kā arī vienkāršas iespējas mainīt pakalpojuma sniedzēju ir daži no 
obligātajiem nosacījumiem tīkla neitralitātes nodrošināšanai; atkārtoti pauž atbalstu 
atvērtam internetam, kurā saturu un atsevišķus komerciālus pasākumus nevar bloķēt; 
atgādina par nesenajiem Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 
konstatējumiem un uzskata, ka ir nepieciešami papildu pasākumi, lai nodrošinātu tīkla 
neitralitāti;

6. atkārtoti uzsver iespējamās problēmas, kas saistītas ar atkāpšanos no tīkla neitralitātes, 
tostarp ar konkurences noteikumiem neatbilstošu rīcību, jauninājumu kavēšanu, vārda 
brīvības ierobežojumiem, patērētāju informētības trūkumu un privātuma pārkāpumiem, kā 
arī norāda uz to, ka tīkla neitralitātes trūkums kaitē uzņēmumiem, patērētājiem un 
sabiedrībai kopumā;

7. uzsver, cik svarīgi ir veidot Eiropas vienoto digitālo tirgu, lai turpinātu centienus plaši 
pieejamas un ātras piekļuves nodrošināšanai visiem patērētājiem, veicinot piekļuvi 
fiksētajam un mobilajam internetam un ieviešot nākamās paaudzes infrastruktūru; uzsver, 
ka tam nepieciešamas politikas nostādnes, kas veicina piekļuvi uz konkurētspējīgiem 
noteikumiem;

8. uzsver, ka pilnībā darbotiesspējīga vienota digitālā tirgus panākšanai ir jāpieliek 
saskaņotas pūles, lai nodrošinātu, ka visiem pilsoņiem neatkarīgi no vecuma, atrašanās 
vietas, izglītības un dzimuma ir piekļuve internetam un nepieciešamajām prasmēm tā 
izmantošanai; 
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9. mudina Komisiju un dalībvalstis, atjauninot attiecīgos mērķus, sniegt jaunu impulsu 
ātrdarbīgu un īpaši ātrdarbīgu platjoslas pakalpojumu Eiropas stratēģijai;

10. uzsver, ka digitālās kompetences ir būtiski svarīgas konkurētspējīga digitālo pakalpojumu 
tirgus izveidei un ka pienācīgas digitālās prasmes būtu jānodrošina visiem Eiropas 
iedzīvotājiem; uzsver, ka svarīga ir apņemšanās līdz 2015. gadam uz pusi samazināt 
trūkumus saistībā ar digitālajām prasmēm un kompetences līmeni;

11. atzīst nepieciešamību radīt iespējas, kā palielināt iedzīvotāju uzticību un paļāvību 
tiešsaistes videi un garantēt personas datu un privātuma aizsardzību, un vārda un 
informācijas brīvību, tostarp novērst ģeogrāfiskos, tehniskos un organizatoriskos šķēršļus 
tiesiskās aizsardzības mehānisma izmantošanai;

12. ir pilnīgi pārliecināts, ka privātuma aizsardzība ir ne tikai Eiropas Savienības galvenā 
vērtība, bet tai ir arī galvenā nozīme, lai nepieciešamajā līmenī varētu stiprināt lietotāju 
uzticību digitālajai videi un Eiropas digitālais vienotais tirgus varētu pilnībā attīstīties; 
tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus datu aizsardzības direktīvas pielāgošanai 
pašreizējai digitālajai videi, tādējādi veicinot tiešsaistes vides novatorisko būtību un 
sekmējot tādu jaunu un daudzsološu tehnoloģiju kā mākoņdatošana izstrādi;

13. uzsver, ka tiešsaistes tirgiem jābūt pēc iespējas elastīgākiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības 
un attīstības iespējas šajā jomā;

14. aicina izveidot integrētu Eiropas tirgu karšu, interneta un mobilo maksājumu jomā; tajā 
pašā laikā aicina vienkāršot e-rēķinu struktūru; attiecībā uz abiem jautājumiem uzsver, cik 
svarīga ir sadarbspēja un atvērti standarti, lai veicinātu maksimāla tirgus potenciāla 
izmantošanu un konkurenci;

15. uzsver, ka sekmīga digitālā ekonomika ir ES ekonomikas panākumu obligāts 
priekšnoteikums; tomēr atzīmē, ka brīvu digitālo pakalpojumu kustību mūsdienās būtiski 
kavē noteikumu sadrumstalotība valsts līmenī — pārrobežu pārdošanas ziņā Eiropas 
Savienības uzņēmumi saskaras ar daudziem šķēršļiem, galvenokārt atšķirīgo dalībvalstu 
līmeņa noteikumu dēļ, ko piemēro tādās jomās kā patērētāju aizsardzība, PVN, noteikumi 
īpašiem produktiem un maksājumu darījumi; aicina ES iestādes pastiprināt centienus, lai 
līdz 2015. gadam novērstu galvenos tiesiski normatīvos šķēršļus pārrobežu darījumiem 
tiešsaistē; aicina Komisiju arī turpmāk ierosināt mērķtiecīgus juridiskos pasākumus, lai 
novērstu galvenos kavēkļus;

16. uzsver „vienas pieturas PVN aģentūras” nozīmi, lai atvieglotu pārrobežu e-komerciju 
MVU un veicinātu elektronisko rēķinu sagatavošanu; tomēr norāda, ka šādas „vienas 
pieturas aģentūras” būtu jāveido tikai pašreizējās iestāžu struktūras ietvaros, nepalielinot 
nodokļu maksātājiem uzlikto slogu;

17. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumu regulai par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā 
tirgū, kam — nodrošinot ES līmenī apstiprināto elektroniskās identifikācijas sistēmu 
savstarpēju atzīšanu un pieņemšanu — ir potenciāls, lai veidotu drošu un netraucētu 
elektronisko mijiedarbību starp uzņēmumiem, pilsoņiem un valsts iestādēm, tādējādi 
palielinot publisko un privāto tiešsaistes pakalpojumu, e-uzņēmējdarbības un e-komercijas 



AD\911396LV.doc 5/8 PE489.602v02-00

LV

efektivitāti Eiropas Savienībā;

18. uzsver, cik svarīga ir saskaņota pieeja izņēmumiem un ierobežojumiem autortiesību jomā, 
kā arī saskaņoti normatīvie izņēmumi preču zīmēm un patentiem — bieži vien pētnieku un 
izstrādātāju interesēs —, lai atvieglotu attīstību, ieviešanu un to, ka patērētāji pieņem 
jaunus, novatoriskus pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu juridisko noteiktību pētnieku 
grupām, izgudrotājiem, māksliniekiem un lietotājiem, jo tas nepieciešams sekmīgai 
Eiropas digitālajai videi nākotnē;

19. uzsver, ka ES ir steidzami jānodrošina uzņēmumiem un patērētājiem nepieciešamā 
paļāvība un līdzekļi tiešsaistes tirdzniecībai, lai palielinātu pārrobežu tirdzniecību; tādēļ 
aicina vienkāršot licencēšanas sistēmas un izveidot efektīvu regulējumu autortiesību jomā;

20. piekrīt Komisijai, ka pašreizējo juridisko regulējumu, ko nodrošina e-komercijas 
direktīva, nav nepieciešams pārskatīt; taču uzsver, ka nepieciešams turpmāks skaidrojums 
attiecībā uz publiskošanas un rīcības procedūrām, paredzot pasākumus nelegāla satura 
gadījumā;

21. uzsver iespējamo vērtību, kādu varētu gūt patērētāji un uzņēmumi no publisko 
pakalpojumu digitalizēšanas, un aicina dalībvalstis izstrādāt savus publisko pakalpojumu 
digitalizācijas plānus, kuros vajadzētu ietvert sasniedzamos mērķus un īstenojamos 
pasākumus, lai līdz 2015. gadam visi publiskie pakalpojumi tiktu nodrošināti un būtu 
pieejami tiešsaistē;

22. norāda, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana valsts sektorā ir pamats 
digitālās un zināšanu sabiedrības attīstībai, un tādēļ mudina Komisiju un dalībvalstis 
turpināt drošu un efektīvu e-pakalpojumu izstrādi; norāda, īpaši attiecībā uz e-
identifikāciju un e-parakstiem, ka pārrobežu sadarbspēja ir obligāti nepieciešama, lai 
pieņemtu pārrobežu elektronisko rēķinu sagatavošanas risinājumus;

23. savā 2012. gada 20. aprīļa rezolūcijā par konkurētspējīgu digitālo vienoto tirgu — e-
pārvaldi kā virzītājspēku Eiropas Parlaments uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt tiesisko 
noteiktību, skaidru tehnisko vidi un pieejamus un sadarbspējīgus e-rēķinu risinājumus, 
kam pamatā ir vienotas tiesību aktos noteiktas prasības, uzņēmējdarbības procesi un 
tehniskie standarti, ar kuriem veicināt šādu rēķinu masveida izmantošanu;

24. norāda uz nepieciešamību turpināt darbu pie normatīvās saskaņošanas intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā, ievērojot iedzīvotāju tiesības un brīvības, lai atvieglotu digitālā 
vienotā tirgus izveides pabeigšanu;

25. aicina Komisiju izvērtēt vajadzību noteikt vienotus, atvērtus Eiropas Savienības e-
identifikācijas un e-parakstu standartus;

26. norāda, ka galvenie šķēršļi pārrobežu pieejai valsts pārvaldes e-pakalpojumiem ir saistīti 
ar elektroniskā paraksta izmantošanu un elektronisko identificēšanu un to, ka e-pārvaldes 
sistēmas nav savietojamas ES līmenī; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par 
elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū;
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27. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts ārkārtas plānus rīcībai kiberincidentu gadījumos, lai 
cīnītos pret pārrobežu kibernoziegumiem vai kiberuzbrukumiem, tostarp Eiropas un valsts 
kritiskās informācijas infrastruktūras plānus, un sagatavot stratēģijas elastīgākas un 
drošākas infrastruktūras veidošanai; uzsver, ka jāpastiprina starptautiskā sadarbība šajā 
jomā; atgādina, ka tīkla un informācijas drošība ir visu ieinteresēto personu, tostarp mājas 
interneta lietotāju, pakalpojumu sniedzēju un produktu izstrādātāju, atbildība; iesaka 
veicināt kiberdrošības apmācības un izglītības programmas gan iedzīvotājiem, gan 
profesionāļiem;

28. uzsver, ka internetu arvien vairāk izmanto mobilajās ierīcēs, un aicina īstenot pasākumus, 
lai nodrošinātu lielāku radiofrekvenču spektra pieejamību mobilajam internetam un 
uzlabotu šo mobilo ierīču nodrošināto e-pakalpojumu kvalitāti; turpmākajam 
radiofrekvenču spektra sadalījumam ir jāveicina Eiropas vadošā loma bezvadu lietojumu 
un jaunu pakalpojumu jomā, lai sekmētu Eiropas izaugsmi un globālo konkurētspēju;

29. atzīmē, ka gan fiksēto, gan mobilo datu plūsma pieaug milzīgā ātrumā un ka daudzām 
darbībām, tādām kā turpmāk saskaņoti spektra piešķīrumi bezvadu platjoslai, lielāka 
spektra efektivitāte un nākamās paaudzes piekļuves tīklu ātra izvēršana, būs izšķiroša 
nozīme šī pieauguma pārvaldīšanā;

30. norāda — lai apmierinātu nākotnes jaudas prasības, pirmais obligātais solis ir izvērtēt, cik 
liela ir nepieciešamība mobilo datu plūsmas vajadzībām atvērt 700 MHz frekvenču joslu;

31. atzīst, ka ātrdarbīgi tīkli ir priekšnosacījums tiešsaistes pakalpojumu attīstībai un 
ekonomikas izaugsmei; aicina Eiropas Komisiju izstrādāt pasaulē vadošās digitālās 
programmas mērķus, nodrošinot, ka Eiropa kļūs par pasaules līderi interneta ātruma un 
savienojumu ziņā; aicina dalībvalstis turpināt valsts platjoslas plānu izstrādi un pieņemt 
darbības plānus ar konkrētiem pasākumiem, lai īstenotu tālejošus platjoslas mērķus, un 
uzsver stratēģisko un būtisko nozīmi, kāda ir instrumentiem, ko Komisija ierosināja 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā;

32. pauž nožēlu, ka ES atpaliek optiskās šķiedras izmantošanas interneta savienojumos ziņā; 
tādēļ aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju veicināt īpaši ātrdarbīgas platjoslas izplatību 
un ieviešanu un mudina veidot Eiropas stratēģiju plaša mēroga optiskās šķiedras kabeļu 
nodrošināšanai līdz galalietotājam;

33. uzskata, ka līdzās viendabīgai IKT ieviešanai digitālā vienotā tirgus attīstības nolūkā ir 
būtiski sekmēt arī IKT pētniecības izcilību un veicināt valsts un privātos ieguldījumus 
augsta riska sadarbības pētniecībā un inovācijās IKT jomā; uzsver, ka Eiropai ir jābūt 
priekšgalā progresīvu interneta tehnoloģiju un standartu izstrādē; ierosina nākamajos 
finanšu plānos un programmā „Apvārsnis 2020” ievērojami palielināt ES budžeta 
finansējumu IKT pētniecībai;

34. norāda, ka straujai īpaši ātrdarbīgas platjoslas ieviešanai ir galvenā nozīme Eiropas 
konkurētspējas nodrošināšanai pasaulē, Eiropas produktivitātes celšanai un tam, lai rastos 
jauni un mazi uzņēmumi, kas varētu ieņemt vadošo pozīciju dažādās nozarēs, piemēram, 
veselības aprūpes, ražošanas un pakalpojumu nozarē;

35. aicina īstenot īpašus pasākumus, lai nodrošinātu, ka MVU var pilnībā izmantot platjoslas 
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potenciālu e-komercijas un e-iepirkuma jomā; aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstu 
iniciatīvas, kas paredz attīstīt MVU e-prasmes, un stimulēt inovatīvus, interneta 
uzņēmējdarbības modeļus, izmantojot Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu 
(CIP) un tai sekojošo instrumentu — Uzņēmumu konkurētspējas un MVU programmu 
(COSME);

36. atzīst mākoņdatošanas lielo potenciālu un aicina Komisiju nekavējoties nākt klajā ar 
Eiropas mākoņdatošanas stratēģiju;

37. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt informācijas tehnoloģiju apmācības programmas 
par patērētāju tiesībām, pienākumiem un riskiem iekšējā digitālajā tirgū.
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