
AM\909449LV.doc PE494.476v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/0299(COD)

16.7.2012

GROZĪJUMI Nr.
37 - 291

Ziņojuma projekts
Evžen Tošenovský
(PE487.697v01-00)

par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem un ar ko atceļ Lēmumu 
Nr. 1336/97/EK

Regulas priekšlikums
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))



PE494.476v01-00 2/134 AM\909449LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\909449LV.doc 3/134 PE494.476v01-00

LV

Grozījums Nr. 37
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 172. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 170. pantu, 
171. panta 1. punktu, 172. pantu un 
174. pantu,

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Ioannis A. Tsoukalas

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, līdzdalībai sociālajā un 
politiskajā dzīvē un uzņēmējdarbībai. 
Tāpēc piekļuve ātram internetam visā 
Eiropā un digitālie pakalpojumi sabiedrības 
labā ir būtiski svarīgi sociālajai un
ekonomikas izaugsmei un vienotajam 
tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Rachida Dati
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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 plaši izplatītam, ātram un drošam 
internetam visā Eiropā un digitālie 
pakalpojumi sabiedrības labā ir būtiski 
svarīgi ekonomikas izaugsmei un 
vienotajam tirgum.

Or. fr

Pamatojums

Ātras interneta piekļuves nodrošināšana ir prioritāte, kas jāīsteno vienlaikus ar plaši 
izplatītu, visiem iedzīvotājiem pieejamu piekļuvi drošam internetam. Ar digitālo pasauli 
saistītu instrumentu demokratizācija ir nepieciešams posms, kurā arī jānostiprina struktūras 
un jāorganizē izglītošana par atbildīgu rīcību digitālajā vidē.

Grozījums Nr. 40
Teresa Riera Madurell

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, 
konkurētspējai, sociālai iekļaušanai un 
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vienotajam tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas tirgus ar gandrīz 
500 miljoniem cilvēku, kuriem pieejams 
ātrgaitas platjoslas pieslēgums, būtu 
dzinulis iekšējā tirgus attīstībai, kas 
pasaules līmenī radītu unikālu lietotāju 
kritisko masu, visos reģionos piedāvājot 
jaunas iespējas un katram lietotājam 
nodrošinot lielāku ieguvumu un Eiropai 
— potenciālu kļūt par pasaulē vadošo uz 
zināšanām balstīto sabiedrību. Strauja 
ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas tīklu 
attīstība ir izšķiroša Eiropas 
produktivitātes attīstībai un tam, lai rastos 
jauni mazie uzņēmumi, kas varētu ieņemt 
vadošo pozīciju dažās nozarēs, piemēram, 
veselības aprūpes, ražošanas un 
pakalpojumu nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Platjoslas plūsmas attīstība liecina, 
ka pieprasījums pēc joslas platuma visu 
laiku pieaug. Pieprasījums pēc mobilās 
datu plūsmas palielinās par 50 procentiem 
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gadā, un to stimulē joslas platuma ziņā 
prasīgas programmatūras un 
pakalpojumi, interneta izmantotāju skaita 
pieaugums un apjomīgāks tiešsaistes 
saturs, īpaši videoformātā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Ja Eiropa vēlas panākt lielāku 
izaugsmi, konkurētspēju un augstāku 
ražīgumu, šā straujā platjoslas plūsmas 
pieauguma dēļ būs vajadzīgas vērienīgas 
politiskās nostādnes Savienības un 
dalībvalstu līmenī attiecībā gan uz fiksēto, 
gan mobilo platjoslu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Radiofrekvenču spektra daudzgadu 
politika ir nozīmīgs pasākums, ar kuru 
palielināt Eiropas mobilās platjoslas 
iespējas un tāpēc ir izšķiroši svarīgi, lai 
dalībvalstis ātri īstenotu šīs politikas 
noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1e) Ja Eiropa negrib piedzīvot 
kapacitātes ierobežojumus, ļoti nozīmīgi ir 
piedalīties diskusijās par to, kā un kad 
sākt mobilajai platjoslai izmantot 700 Mhz 
(694–790 MHz) diapazonu.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1f) Eiropas Parlaments 2011. gada 
11. maija rezolūcijā1 atsaucas uz 
nepieciešamību rīkoties, lai saskaņotu 
papildu spektra joslas, piemēram, 
700 Mhz joslu.
1 P7_TA(2011)0220.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
stratēģiju "Eiropa 2020". Viena no 

(2) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
stratēģiju "Eiropa 2020". Viena no 
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"Eiropa 2020" trim prioritātēm ir gudra 
izaugsme, attīstot uz zināšanām un 
inovācijām balstītu ekonomiku. 
Ieguldījumi telekomunikācijās, jo īpaši 
platjoslas tīklos un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrās, ir nepieciešams nosacījums 
gudras, bet arī iekļaujošas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmei Savienībā.

"Eiropa 2020" trim prioritātēm ir gudra 
izaugsme, attīstot uz zināšanām un 
inovācijām balstītu ekonomiku. 
Ieguldījumi telekomunikācijās, jo īpaši 
platjoslas un ātrgaitas platjoslas tīklos un 
digitālo pakalpojumu infrastruktūrās, ir 
nepieciešams nosacījums gudras, bet arī 
iekļaujošas un ilgtspējīgas ekonomikas 
izaugsmei Savienībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Digitālo programmu Eiropai un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
pilnīgā īstenošanā. Digitālās programmas 
mērķis ir nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitālās 
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Eiropas digitalizācijas 
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās pilnīgā īstenošanā. 
Digitalizācijas programmas mērķis bija
nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Tomēr, ņemot 
vērā tehnoloģiju straujo attīstību, kuras 
rezultātā interneta savienojumi kļūst 
aizvien ātrāki, ir lietderīgi jau tagad 
noteikt mērķi nodrošināt visām ES 
mājsaimniecībām interneta savienojumus 
virs 100 Mb/s vai savienojumus, kas 
cenšas iespējami drīz sasniegt 100 Mb/s,
izveidot stabilu tiesisko regulējumu, lai 
veicinātu ieguldījumus atvērta un 
konkurētspējīga ātrgaitas interneta 
infrastruktūrā un saistītos pakalpojumos, 
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internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

patiesu tiešsaistes satura un pakalpojumu 
vienoto tirgu, aktīvu atbalstu Eiropas 
bagātā kultūras mantojuma digitalizācijai, 
kā arī veicināt piekļuvi internetam un tā 
izmantošanu visiem, jo īpaši atbalstot 
digitālās prasmes un pieejamību. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāīsteno operatīvi valsts 
plāni par ātrgaitas internetu, virzot 
publisko finansējumu uz jomām, ko pilnībā 
neaptver privāti ieguldījumi interneta 
infrastruktūrā, kā arī jāveicina modernu un 
pieejamu tiešsaistes pakalpojumu izvēršana 
un izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 49
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Digitālo programmu Eiropai un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
pilnīgā īstenošanā. Digitālās programmas 
mērķis ir nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitālās
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Eiropas digitalizācijas 
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās pilnīgā īstenošanā. 
Digitalizācijas programmas mērķis ir 
nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitalizācijas
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
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piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.
Interneta struktūru izvēršana būtu īpaši 
jāveicina lauku apvidos un apgabalos ar 
zemu iedzīvotāju blīvumu, kuros 
pakalpojumus sniedz ar maza ātruma 
savienojumiem vai savienojuma vispār 
nav.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Digitālo programmu Eiropai un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
pilnīgā īstenošanā. Digitālās programmas 
mērķis ir nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitālās
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 

(3) Pēc tam, kad Eiropas Parlaments bija 
pieņēmis rezolūciju „Jauna Eiropas 
digitālā programma — 2015.eu”, 
Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā atbalstīja 
Eiropas digitalizācijas programmu un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
pilnīgā īstenošanā. Digitalizācijas
programmas mērķis ir nospraust kursu, lai 
palielinātu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju sociālo un ekonomisko 
potenciālu, it īpaši, izmantojot ātrgaitas 
platjoslas tīklu izvēršanu, cenšoties 
nodrošināt, lai līdz 2020. gadam visiem 
Eiropas iedzīvotājiem būtu pieejams 
internets ar ātrumu virs 30 Mb/s, ko 
nodrošina ar dažādām tehnoloģijām, un 
50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitalizācijas
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satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Digitālo programmu Eiropai un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
pilnīgā īstenošanā. Digitālās programmas 
mērķis ir nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitālās
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Eiropas digitalizācijas
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās pilnīgā īstenošanā. 
Digitalizācijas programmas mērķis ir 
nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitalizācijas
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
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saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana, lai 
ļautu visiem Eiropas iedzīvotājiem un 
nozarēm pilnībā gūt labumu no platjoslas 
tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Digitālo programmu Eiropai un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
pilnīgā īstenošanā. Digitālās programmas 
mērķis ir nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitālās
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Eiropas digitalizācijas
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās pilnīgā īstenošanā. 
Digitalizācijas programmas mērķis ir 
nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot atklātas platjoslas un ātrgaitas 
platjoslas tīklu izvēršanu, cenšoties 
nodrošināt, lai līdz 2020. gadam visiem 
Eiropas iedzīvotājiem būtu pieejams 
internets ar ātrumu virs 30 Mb/s un 50 % 
vai vairāk no Eiropas mājsaimniecībām 
abonētu interneta pieslēgumu virs 
100 Mb/s. Digitalizācijas programmas 
mērķis ir izveidot stabilu tiesisko 
regulējumu, lai veicinātu ieguldījumus 
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saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

atvērta un konkurētspējīga ātrgaitas 
interneta infrastruktūrā un saistītos 
pakalpojumos, patiesu sadarbspējīga 
tiešsaistes satura un pakalpojumu vienoto 
tirgu, aktīvu atbalstu Eiropas bagātā 
kultūras mantojuma digitalizācijai, kā arī 
veicināt piekļuvi internetam un tā 
izmantošanu visiem, jo īpaši atbalstot 
digitālās prasmes un pieejamību. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāīsteno operatīvi valsts 
plāni par ātrgaitas internetu, virzot 
publisko finansējumu uz jomām, ko pilnībā 
neaptver privāti ieguldījumi interneta 
infrastruktūrā, kā arī jāveicina modernu un 
pieejamu tiešsaistes pakalpojumu izvēršana 
un izmantošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Digitālo programmu Eiropai un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
pilnīgā īstenošanā. Digitālās programmas 
mērķis ir nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitālās
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta un konkurētspējīga 
ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 

(3) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
atbalstīja Eiropas digitalizācijas
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās pilnīgā īstenošanā. 
Digitalizācijas programmas mērķis ir 
nospraust kursu, lai palielinātu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sociālo un ekonomisko potenciālu, it īpaši, 
izmantojot ātrgaitas platjoslas tīklu 
izvēršanu, cenšoties nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu pieejams internets ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s. Digitalizācijas
programmas mērķis ir izveidot stabilu 
tiesisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus atvērta, konkurētspējīga un 
droša ātrgaitas interneta infrastruktūrā un 
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satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes 
un pieejamību. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāīsteno operatīvi valsts plāni par ātrgaitas 
internetu, virzot publisko finansējumu uz 
jomām, ko pilnībā neaptver privāti 
ieguldījumi interneta infrastruktūrā, kā arī 
jāveicina modernu un pieejamu tiešsaistes 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

saistītos pakalpojumos, patiesu tiešsaistes 
satura un pakalpojumu vienoto tirgu, 
aktīvu atbalstu Eiropas bagātā kultūras 
mantojuma digitalizācijai, kā arī veicināt 
piekļuvi internetam un tā izmantošanu 
visiem, jo īpaši atbalstot digitālās prasmes, 
izglītību un pieejamību. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāīsteno operatīvi valsts 
plāni par ātrgaitas internetu, virzot 
publisko finansējumu uz jomām, ko pilnībā 
neaptver privāti ieguldījumi interneta 
infrastruktūrā, kā arī jāveicina modernu un 
pieejamu tiešsaistes pakalpojumu izvēršana 
un izmantošana.

Or. fr

Pamatojums

Ar digitālo pasauli saistītu instrumentu demokratizācija ir nepieciešams posms, kurā arī 
jānostiprina struktūras un jāorganizē izglītošana par atbildīgu rīcību digitālajā vidē.

Grozījums Nr. 54
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Laikā, kad Eiropā joprojām 
neapmierinoši tiek izvērsti optiskās 
šķiedras kabeļu un ļoti ātri platjoslas 
savienojumi, citas pasaules 
tautsaimniecības, piemēram, Ķīna, 
Japāna un Dienvidkoreja kļūst par 
pasaules līderēm, piedāvājot ievērojami 
augstāku kapacitāti un ātrumu virs 1 Gb/s 
un lielāku. Ieguldījumi optiskās šķiedras 
tehnoloģijās gan mājās, gan atvilces 
maršrutēšanas tīkla pasīvajā 
infrastruktūrā ir izšķirošs faktors, ja 
Eiropa vēlas attīstīt jaunus novatoriskus 
risinājumus, zināšanas un pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Lai nodrošinātu Savienības 
konkurētspēju un veicinātu Eiropas kā 
pasaules vadošās pakalpojumu sniegšanas 
ekonomikas izaugsmi, pašreizējās 
Digitalizācijas programmas mērķi būtu 
jāsasniedz 2015. gadā, nevis 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Mērķi, kas noteikti 2020. gadam, 
būtu jāpārskata ar nolūku panākt, ka 
Eiropā ir pasaulē lielākais platjoslas 
ātrums, cenšoties panākt, ka līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
būtu piekļuve 100 Mb/s un 50 % Eiropas 
mājsaimniecību būtu piekļuve 1 Gb/s vai 
lielākam ātrumam. Ar projektiem, kas 
tiesīgi saņemt šajā regulā noteikto 
finansējumu, būtu jānodrošina vismaz 
100 Mb/s ātrums lauku apvidos un 1 Gb/s 
ātrums apgabalos ar augstu iedzīvotāju 
blīvumu vai pilsētu teritorijās.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai "Platjosla Eiropā" par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 
nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 
konkurenci.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Platjosla Eiropā” par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, īpašu 
uzmanību pievēršot pasīvo infrastruktūru 
izvēršanai un, ja vajadzīgs, to 
reģionālai/vietējai izmantošanai nākotnē; 
stimuli veikt privātus ieguldījumus 
pasīvajās infrastruktūrās parasti ir vājāki 
un attiecībā uz tām būtu jāgarantē 
maksimāla konkurence pārējā 
komunikāciju ķēdē no aktīvajām 
infrastruktūrām līdz e-pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Publiskajam atbalstam pasīvo struktūru izvēršanai un, ja vajadzīgs, to reģionālai/vietējai 
izmantošanai nākotnē vajadzētu būt proporcionālam tādu stimulu trūkumam, kuri veicina 
dažādus privātos ieguldījumus šajā jomā, un tādējādi tiktu samazināts risks, ko rada 
iespējamās monopola veidošanās tendences vai dažu dalībnieku rīcība, kam pamatā ir 
nozīmīgāko infrastruktūru kontrole.

Grozījums Nr. 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai "Platjosla Eiropā" par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 
nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 
konkurenci.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Platjosla Eiropā” par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc ir 
nepieciešams publiskais atbalsts, kas 
paredzēts jomām, kurās trūkst komerciālu 
iniciatīvu, ar ko apmierināt pašreizējo vai 
prognozēto pieprasījumu. Publiskais 
atbalsts nedrīkstētu ne izkropļot 
konkurenci, ne nostiprināt dažu tirgus 
dalībnieku dominējošo stāvokli, ne arī 
mazināt stimulus veikt privātos 
ieguldījumus.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāuzsver, ka publisko atbalstu vajadzētu piešķirt tikai tad, ja pastāv nosacījumi, bez 
kuriem privātā sektora ieguldījumi nav iespējami. Turklāt, ievērojot demogrāfisko pārmaiņu 
un turpmākās urbanizācijas kontekstu, ieguldījumiem paredzētā publiskā atbalsta piešķiršanā 
būtu jāņem vērā arī gaidāmais pieprasījums.

Grozījums Nr. 59
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai "Platjosla Eiropā" par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Platjosla Eiropā” par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
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šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 
nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 
konkurenci.

šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Publiskais atbalsts
līdzekļu ieguldīšanai ātrākos tīklos var būt 
nepieciešams, taču tas būtu jāvirza uz 
jomām, kurās nav stimulu ieguldīt. Tāpēc 
publiskais atbalsts šai jomā ir 
nepieciešams, bet nedrīkstētu nevajadzīgi 
izkropļot konkurenci, izstumt privātos 
ieguldījumus vai radīt šķēršļus 
ieguldīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai "Platjosla Eiropā" par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 
nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 
konkurenci.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Platjosla Eiropā” par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Publiskie 
ieguldījumi ātrgaitas un īpaši ātros 
platjoslas tīklos būtu rūpīgi jānovirza uz 
apgabaliem ar zemu un augstu iedzīvotāju 
blīvumu, kuros trūkst komerciālu stimulu 
ieguldījumiem. Publiskais atbalsts šai jomā 
ir nepieciešams, bet nedrīkst nevajadzīgi 
izkropļot konkurenci, ne arī radīt šķēršļus 
ieguldīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 61
András Gyürk



AM\909449LV.doc 19/134 PE494.476v01-00

LV

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai "Platjosla Eiropā" par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 
nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 
konkurenci.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Platjosla Eiropā” par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos, īpaši lauku apvidos 
un apgabalos ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu. Tāpēc publiskais atbalsts šai 
jomā ir nepieciešams, bet nedrīkstētu 
nevajadzīgi izkropļot konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Īpaši ātri platjoslas tīkli apgabalos ar 
augstu iedzīvotāju blīvumu /pilsētu 
teritorijās ir izšķiroši nozīmīgas, ja Eiropa 
vēlas gūt ievērojamus ar ekonomikas 
izaugsmi saistītus ieguvumus, ko rada 
mūsdienīga interneta ekonomika. Pilsētas, 
kas var piedāvāt pasaulē lielākos 
platjoslas ātrumus, piesaistīs novatoriskus 
risinājumus, ieguldījumus, zināšanas un 
uzņēmumus, un no tā labumu gūs visa 
Savienība. Tā kā privātajiem 
ieguldījumiem arī turpmāk vajadzētu būt 
galvenajam dzinējspēkam, publiskie 
ieguldījumi, īpaši pasīvajā infrastruktūrā, 
kurā ir ļoti ilgs avansa maksājumu laiks, 
varētu veicināt īpaši ātru platjoslas tīklu 
izvēršanu, kuri piedāvā 1 Gb/s ātrumu un 
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kuros iespējama jaunināšana līdz 10 Gb/s 
un vairāk, un kuros nav acīmredzamas 
komerciālas intereses panākt šādus lielus 
ātrumus.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas budžets 2020" 
atzīta Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidošana saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmu, lai risinātu 
infrastruktūras vajadzības transporta, 
enerģētikas un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā. Sinerģija 
starp šīm nozarēm, kā arī ar citām Eiropas 
Savienības ieguldījumu programmām ir 
nozīmīga, jo rodas līdzīgas problēmas, kas 
prasa risinājumus, kas atraisa izaugsmi, 
cīnās pret sadrumstalotību, nostiprina 
kohēziju, atbalsta inovatīvus finanšu 
instrumentus un risina tirgus nepilnības, kā 
arī likvidē šaurās vietas, kas kavē pabeigt 
vienotā tirgus izveidi.

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas budžets 2020" 
atzīta Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidošana saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmu, lai risinātu 
infrastruktūras vajadzības transporta, 
enerģētikas un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā. Sinerģija 
starp šīm nozarēm, kā arī ar citām Eiropas 
Savienības ieguldījumu programmām ir 
nozīmīga, jo rodas līdzīgas problēmas, kas 
prasa risinājumus, kuri atraisa izaugsmi, 
cīnās pret sadrumstalotību, nostiprina 
kohēziju, atbalsta inovatīvus finanšu 
instrumentus un risina tirgus nepilnības, kā 
arī likvidē šaurās vietas, kas kavē pabeigt 
vienotā tirgus izveidi.

Lai pabeigtu digitālā vienotā tirgus 
veidošanu, būtu jānodrošina saskaņā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta (EISI) programmu veikto 
pasākumu cieša sadarbība un 
koordinācija ar valstu un reģionālajiem 
pasākumiem platjoslas tīklu jomā, kā arī 
jāizvērš transporta un enerģētikas 
infrastruktūra.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
András Gyürk

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas budžets 2020" 
atzīta Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidošana saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmu, lai risinātu 
infrastruktūras vajadzības transporta, 
enerģētikas un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā. Sinerģija 
starp šīm nozarēm, kā arī ar citām Eiropas 
Savienības ieguldījumu programmām ir 
nozīmīga, jo rodas līdzīgas problēmas, kas 
prasa risinājumus, kas atraisa izaugsmi, 
cīnās pret sadrumstalotību, nostiprina 
kohēziju, atbalsta inovatīvus finanšu 
instrumentus un risina tirgus nepilnības, kā 
arī likvidē šaurās vietas, kas kavē pabeigt 
vienotā tirgus izveidi.

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas budžets 2020" 
atzīta Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidošana saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmu, lai risinātu 
infrastruktūras vajadzības transporta, 
enerģētikas un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā. Sinerģija 
starp šīm nozarēm, kā arī ar citām Eiropas 
Savienības ieguldījumu programmām ir 
nozīmīga, jo rodas līdzīgas problēmas, kas 
prasa risinājumus, kas atraisa izaugsmi, 
cīnās pret sadrumstalotību, nostiprina 
kohēziju, veicina plaši izplatītu piekļuvi 
internetam, atbalsta inovatīvus finanšu 
instrumentus un risina tirgus nepilnības, kā 
arī likvidē šaurās vietas, kas kavē pabeigt 
vienotā tirgus izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Publiskās iestādes ir pilnvarotas 
saņemt dotācijas, savukārt inovatīvi 
finanšu instrumenti ir vairāk paredzēti 
privātiem ieguldītājiem, tāpēc īpaši ir 
jārūpējas par līdzsvarotu finansējuma 
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piešķiršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pasākumi platjoslas tīklu jomā būs 
saskaņā ar attiecīgajiem Savienības 
politikas virzieniem, regulējumu un 
norādījumiem. Te ietverts noteikumu un 
vadlīniju kopums attiecībā uz 
telekomunikāciju tirgiem un jo īpaši 
reglamentējoši noteikumi par 
elektroniskajiem sakariem, kas pieņemti 
2009. gadā un kas nodrošina saskaņotu, 
uzticamu un elastīgu pieeju elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
regulējumam strauji mainīgajā tirgū. Šos 
noteikumus īsteno valsts pārvaldes iestādes 
un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācija (BEREC). NGA ieteikuma, ko 
pieņēma 2010. gadā, mērķis ir sekmēt 
vienota tirgus attīstību, uzlabojot tiesisko 
noteiktību un veicinot ieguldījumus, 
konkurenci un inovācijas platjoslas 
pakalpojumu tirgū, jo īpaši pārejas laikā uz 
nākamās paaudzes piekļuves (NGA)
tīkliem.

(7) Pasākumi platjoslas tīklu jomā būs 
saskaņā ar attiecīgajiem Savienības 
politikas virzieniem, regulējumu un 
norādījumiem. Te ietverts noteikumu un 
vadlīniju kopums attiecībā uz 
telekomunikāciju tirgiem un jo īpaši 
reglamentējoši noteikumi par 
elektroniskajiem sakariem, kas pieņemti 
2009. gadā un kas nodrošina saskaņotu, 
uzticamu un elastīgu pieeju elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
regulējumam strauji mainīgajā tirgū. Šos 
noteikumus īsteno valsts pārvaldes iestādes 
un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācija (BEREC). Šajos noteikumos, 
ja vajadzīgs, ir ietvertas arī Kopienas 
pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu 
ātru izvēršanu, kurās sniegti norādījumi 
par publiskā finansējuma piemērošanu 
platjoslas projektiem, nosakot stingrus 
kritērijus valsts finansējuma izmantošanai 
un tādu projektu paziņošanai, kuri 
jāizvērtē saskaņā ar šīm pamatnostādnēm. 
Nākamās paaudzes piekļuves (NGA)
ieteikuma, ko pieņēma 2010. gadā, mērķis 
ir sekmēt vienota tirgus attīstību, uzlabojot 
tiesisko noteiktību un veicinot 
ieguldījumus, konkurenci un inovācijas 
platjoslas pakalpojumu tirgū, jo īpaši 
pārejas laikā uz NGA tīkliem.

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Savienības līmenī pieejamie  finanšu 
resursi ir nepietiekami; Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
būtu jāparedz galvenokārt kopīgu interešu 
projektiem, kam ir vislielākā ES 
pievienotā vērtība. Telekomunikāciju 
nozarē finansiālā palīdzība būtu vispirms 
jāparedz projektiem, kas radīs platjoslas 
pieprasījumu, tostarp Eiropas digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveidi, 
kurai savukārt būtu jāstimulē ieguldījumi 
platjoslas tīkla izvēršanā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur ir jāpārvar tirgus 
nepilnības. Sniedzot finansiālu atbalstu un 
papildus nepieciešamā finansējuma sviras 
infrastruktūras projektiem Savienībā, var 
veicināt Eiropas komunikāciju tīklu izveidi 
un attīstību telekomunikāciju jomā, 
tādējādi radot lielāku ieguvumu tirgus 
ietekmes, administratīvās efektivitātes un 
resursu izmantošanas ziņā.

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur var būt nepieciešams 
pārvarēt tirgus nepilnības un kur 
uzņēmējiem nav izdevīgi nodrošināt 
100 Mb/s ātrumu lauku apvidos un 1 Gb/s 
vai vairāk pilsētu teritorijās. Sniedzot 
finansiālu atbalstu un papildus 
nepieciešamā finansējuma sviras 
infrastruktūras projektiem, Savienība var 
veicināt Eiropas komunikāciju tīklu izveidi 
un attīstību telekomunikāciju jomā, 
tādējādi radot lielāku ieguvumu tirgus 
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ietekmes, administratīvās efektivitātes un 
resursu izmantošanas ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur ir jāpārvar tirgus 
nepilnības. Sniedzot finansiālu atbalstu un 
papildus nepieciešamā finansējuma sviras 
infrastruktūras projektiem Savienībā, var 
veicināt Eiropas komunikāciju tīklu izveidi 
un attīstību telekomunikāciju jomā, 
tādējādi radot lielāku ieguvumu tirgus 
ietekmes, administratīvās efektivitātes un 
resursu izmantošanas ziņā.

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur ir jāpārvar 
pašreizējās un paredzamās tirgus 
nepilnības. Sniedzot nepieciešamā 
finansējuma sviras infrastruktūras 
projektiem, Savienība var veicināt Eiropas 
komunikāciju tīklu izveidi un attīstību 
telekomunikāciju jomā, tādējādi radot 
lielāku ieguvumu tirgus ietekmes, 
administratīvās efektivitātes un resursu 
izmantošanas ziņā.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir uzmanību pievērst ne tikai pašreizējai situācijai konkrētā jomā, bet arī ņemt vērā 
prognozes par attīstību nākotnē. Piemēram, ja turpmākās urbanizācijas dēļ noteiktā jomā ir 
paredzama pieprasījuma turpmāka samazināšanās, ieguldījumu publiskais atbalsts nav 
lietderīgs. Tāpat, ja pilsētas teritorijā, kas patlaban ir pienācīgi nodrošināta, nākotnē varētu 
būt paredzams lielāks pieprasījums, to varētu apmierināt tikai ar tagad veiktiem 
ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 70
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur ir jāpārvar tirgus 
nepilnības. Sniedzot finansiālu atbalstu un 
papildus nepieciešamā finansējuma sviras 
infrastruktūras projektiem Savienībā, var 
veicināt Eiropas komunikāciju tīklu izveidi 
un attīstību telekomunikāciju jomā, 
tādējādi radot lielāku ieguvumu tirgus 
ietekmes, administratīvās efektivitātes un 
resursu izmantošanas ziņā.

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur ir jāpārvar tirgus 
nepilnības. Sniedzot finansiālu atbalstu, 
tiesisko noteiktību un papildus 
nepieciešamā finansējuma sviras 
infrastruktūras projektiem, Savienība var 
veicināt Eiropas komunikāciju tīklu izveidi 
un attīstību telekomunikāciju jomā, 
tādējādi radot lielāku ieguvumu tirgus 
ietekmes, administratīvās efektivitātes un 
resursu izmantošanas ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Publiskais finansējums platjoslai 
būtu jāizlieto tikai infrastruktūrām, kas 
atvērtas konkurencei. Tikai tīkli, kas, 
izmantojot pilnvarotu trešās personas 
piekļuvi, ir atvērti konkurencei, var 
patērētājiem un uzņēmumiem nodrošināt 
pieņemamus konkurētspējīgus 
pakalpojumus un inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Vietējām un reģionālām iestādēm ir 
nozīmīga loma tāda informēta dialoga 
veicināšanā ar sabiedrību, kurā iztirzā 
iedzīvotāju bažas viņu līmenī un kurš dod 
iespēju sadarboties lietotājiem un 
novatorisko IKT risinājumu radītājiem 
dažādos pārvaldes un administrācijas 
līmeņos.

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Lai pabeigtu Savienības vienotā 
digitālā tirgus izveidi, ļoti svarīgi ir 
nodrošināt, ka patērētāji, izmantojot 
vienotu interneta abonementu, var viegli 
piekļūt izraudzītajam saturam, 
pakalpojumiem un programmatūrām. 
Šajā sakarā jāatgādina BEREC 
2012. gada maijā konstatētais, ka vismaz 
20 % mobilā interneta lietotāju Eiropā ir 
sastapušies ar kaut kādu ierobežojumu 
viņu iespējām piekļūt VoIP 
pakalpojumiem (balss pārraidei ar 
interneta protokolu). Kaut arī cerēts, ka 
konkurence disciplinēs operatorus, 
progress ir bijis ļoti lēns, un tāpēc būtu 
jāizliedz šajā regulā noteiktajiem 
telekomunikāciju tīkliem, kas saņēmuši 
publisku finansējumu, bloķēt likumīgos 
pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
mehānisma īstenošana nedrīkst apdraudēt 
kohēzijas politikas mērķus; ierosināto 
pasākumu piemērošana nedrīkst izraisīt 
birokrātiskā vai administratīvā sloga 
palielināšanos; un būtu vajadzīgs vairāk 
informācijas un skaidrības par jauno 
finansiālo instrumentu izmantošanas 
veidu un šo instrumentu mobilizējošo 
ietekmi, kā arī vajadzīgs pētījums par to 
efektivitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Teresa Riera Madurell

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 un papildinātu citu 
Savienības programmu un iniciatīvu, 
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piemēram, struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda, darbību, tajā pašā laikā izvairoties 
no dublēšanas vai neiekļaušanas un 
birokrātiskā un administratīvā sloga 
palielināšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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. Savienības līmenī 
īstenotas rīcības mērķim vajadzētu būt 
maksimāli palielināt sinerģiju un 
mijiedarbību starp šiem diviem digitālo 
telekomunikāciju tīklu komponentiem.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāpēc ES rīcība ir priekšnoteikums maksimālai sinerģiju palielināšanai, bet tās 
mērķim noteikti vajadzētu būt šo sinerģiju palielināšanai.

Grozījums Nr. 77
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Papildus darbībām, kuras notiek 
platjoslas tīklu jomā, ļoti svarīgi ir arī 
sekmēt pieprasījuma palielināšanos, kas 
būs izšķirošs faktors, lai atvieglotu un 
paātrinātu īpaši ātru platjoslas tīklu 
izveidi visā Savienības teritorijā. 
Digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanā būtiski nozīmīga ir rīcība, 
kas atbalsta gan īpaši ātru pakalpojumu 
pirmos ieviesējus, gan novatorisku un 
digitālu pakalpojumu pilnveidošanu 
Savienības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Īpaši ātru infrastruktūru izveidē tirgus neveiksmes risku var radīt pieprasījums, jo patērētāji 
iepriekš nezina, cik noderīgi būs nākotnes pakalpojumi, kas būs pieejami rīt un tikai tad, ja 
pietiekams patērētāju skaits būs pievienojies jaunajai infrastruktūrai. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi 
ir atbalstīt pirmos ieviesējus, lai palielinātu pieprasījumu, kas radīs pozitīvu noslēgtu ciklu un 
novatoriskus pārrobežu pakalpojumus.

Grozījums Nr. 78
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Papildus darbībām, kuras notiek 
platjoslas tīklu jomā, ļoti svarīgi ir arī 
sekmēt pieprasījuma palielināšanos, kas 
būs izšķirošs faktors, lai atvieglotu un 
paātrinātu īpaši ātru platjoslas tīklu 
izveidi visā Savienības teritorijā. 
Digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanā būtiski nozīmīga ir rīcība, 
kas atbalsta gan īpaši ātru pakalpojumu 
pirmos ieviesējus, gan novatorisku un 
digitālu pakalpojumu pilnveidošanu 
Savienības līmenī.
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Or. en

Grozījums Nr. 79
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Īpaši ātras platjoslas piekļuves 
izvēršana būs īpaši labvēlīga maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuri bieži 
nevar gūt labumu no tīmekļa 
pakalpojumiem, piemēram, 
"mākoņdatošanas", jo trūkst atbilstošas
savienojamības un esošo platjoslas 
savienojumu ātruma. Tas atvērs būtisku 
MVU produktivitātes pieauguma 
potenciālu.

(11) Īpaši ātras platjoslas piekļuves 
izvēršanai jābūt īpaši labvēlīgai attiecībā 
uz maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), kuri bieži nevar gūt labumu no 
tīmekļa pakalpojumiem, piemēram, 
"mākoņdatošanas", jo trūkst atbilstošas 
savienojamības un esošo platjoslas 
savienojumu ātruma. Tas atvērs būtisku 
MVU produktivitātes pieauguma 
potenciālu.

Or. fr

Pamatojums

MVU ir ES izaugsmes pamats. Tāpēc tiem nozīmīga vieta jāatvēl arī digitālās izaugsmes 
stratēģijā. Tādējādi tiem iniciatīvās un projektos pievērsīs vislielāko uzmanību, lai 
nodrošinātu, ka tie būs galvenie ieguvēji. 

Grozījums Nr. 80
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atverot uzņēmējdarbības iespējas, 
platjoslas tīklu un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras izvietošana veicinātu 
darbavietu radīšanu Savienībā. Platjoslas 
tīklu būvniecībai būs tūlītēja ietekme uz 
nodarbinātību, jo īpaši inženiertehnikas 
nozarē.

(12) Darbavietu izveides veicināšanai 
Savienībā jābūt vienam no galvenajiem 
platjoslas tīklu izvēršanas mērķiem. Īpaša 
uzmanība jāvelta zinātības pilnveidošanai 
un nodarbinātībai telekomunikāciju un
inženiertehnikas nozarēs. Nodrošinot 
līdzekļu ieguldīšanas iespējas, platjoslas 
un ātrgaitas platjoslas tīklu izvēršanā būs 
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arī nepieciešams pilnveidot tehniskās 
prasmes, kas vajadzīgas šo infrastruktūru 
izmantošanā un uzturēšanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atverot uzņēmējdarbības iespējas, 
platjoslas tīklu un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras izvietošana veicinātu 
darbavietu radīšanu Savienībā. Platjoslas 
tīklu būvniecībai būs tūlītēja ietekme uz 
nodarbinātību, jo īpaši inženiertehnikas 
nozarē.

(12) Paverot uzņēmējdarbības iespējas, 
platjoslas tīklu un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras izvietošana veicinātu 
darbavietu radīšanu Savienībā. Lai to 
panāktu, būtu jāveicina digitālās jomas 
izglītības un māceklības programmu 
attīstība. Platjoslas tīklu būvniecībai būs 
tūlītēja ietekme uz nodarbinātību, jo īpaši 
inženiertehnikas nozarē.

Or. fr

Pamatojums

Digitālo instrumentu jomā iegūta izglītība kļūs par nozīmīgu tādu prasmju elementu, kuras 
tiek pieprasītas darba tirgū. Turklāt digitālo instrumentu demokratizācijai būtu jānotiek 
vienlaikus ar digitālās izglītības paplašināšanu, to attiecinot uz visiem iedzīvotājiem, lai dotu 
viņiem iespēju šādus instrumentus izmantot kompetenti un droši.

Grozījums Nr. 82
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Platjoslas un ātrgaitas platjoslas 
tīklu un digitālo pakalpojumu attīstība 
pastiprinās vajadzību pēc Eiropas 
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tehniskajiem standartiem. Ja ES vēlas būt 
telekomunikāciju nozares nozīmīgākā 
dalībniece, ir nepieciešamas ES 
pētniecības un izstrādes programmas un 
labāka standartizācijas procedūru 
uzraudzība.

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ātrgaitas internets ir svarīgs 
aspekts, ieviešot jaunas tehnoloģiskās 
infrastruktūras, kas ir nepieciešamas 
Savienības līderpozīciju iegūšanai 
zinātnes, tehnoloģiju un rūpniecības 
jomā, piemēram, saistībā ar 
mākoņdatošanu, superdatoriem un 
viedajām digitālajām vidēm.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Līdz 2015. gadam visas Eiropas 
pētniecības un akadēmiskās iestādes 
vajadzētu iesaistīt īpaši ātros Gb/s tīklos, 
izveidojot Eiropas pētniecības jomās 
iekštīklu, kas uzlabos pētījumu sasaisti, e-
infrastruktūru kopēju izmantošanu un e-
zinātni.
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Jauno  infrastruktūras iespēju 
apvienošana ar jauniem, novatoriskiem 
un sadarbspējīgiem pakalpojumiem radītu 
pozitīvu noslēgtu ciklu, veicinot lielāku 
ātrgaitas platjoslas pieprasījumu, kuru 
saskaņā ar komerciāliem noteikumiem 
būtu vēlams apmierināt.

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Platjoslas tīklu un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstība ļaus 
sasniegt Savienības mērķi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, nodrošinot 
energoefektīvus risinājumus daudzām 
Eiropas ekonomikas nozarēm. Šo pozitīvo 
ietekmi ierobežos, bet tikai zināmā mērā, 
pieaugošais enerģijas un resursu 
pieprasījums, kas galvenokārt saistīts ar 
platjoslas tīklu būvniecību un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras darbību.

(13) Platjoslas tīklu un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstība ļaus 
sasniegt Savienības mērķi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, nodrošinot 
energoefektīvus risinājumus daudzām 
Eiropas ekonomikas nozarēm. Šo pozitīvo 
ietekmi ierobežos, bet tikai zināmā mērā, 
pieaugošais enerģijas un resursu 
pieprasījums, kas galvenokārt saistīts ar 
platjoslas tīklu būvniecību un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras darbību.
Telekomunikāciju un enerģētikas 
infrastruktūru attīstības, izvēršanas un 
uzturēšanas sinerģijai būs galvenā 
nozīme, lai sasniegtu Savienības 
energoefektivitātes mērķus.
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Or. en

Grozījums Nr. 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Platjoslas tīklu un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstība ļaus 
sasniegt Savienības mērķi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, nodrošinot 
energoefektīvus risinājumus daudzām 
Eiropas ekonomikas nozarēm. Šo pozitīvo 
ietekmi ierobežos, bet tikai zināmā mērā,
pieaugošais enerģijas un resursu 
pieprasījums, kas galvenokārt saistīts ar 
platjoslas tīklu būvniecību un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras darbību.

(13) Platjoslas tīklu un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstība ļaus 
sasniegt Savienības mērķi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, nodrošinot 
energoefektīvus risinājumus daudzām 
Eiropas ekonomikas nozarēm. Šī pozitīvā 
ietekme ir lielāka par pieaugošo enerģijas 
un resursu pieprasījumu, kas galvenokārt 
saistīts ar platjoslas tīklu būvniecību un 
digitālo pakalpojumu infrastruktūras 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Pētījumos ir pierādīts, ka tīmekļa pakalpojumiem, piemēram, mākoņdatošanai, ir augstāka 
energoefektivitāte, salīdzinot ar atsevišķiem IT aprīkojumiem uzņēmumos. Turklāt 
energoefektivitāti vēl vairāk uzlabos jaunie pakalpojumi, piemēram, viedā uzskaite.

Grozījums Nr. 88
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Platjoslas tīklu sadarbspēja un digitālo 
komunikāciju infrastruktūru saistīšana ar 
enerģijas tīklu ļauj apvienot 
komunikācijas, lai izvērstu 
energoefektīvus, uzticamus un rentablus 
digitālos tīklus. Turklāt konverģence būs 
plašāka par savienojumu, lai enerģētikas 

(14) Steidzami ir jāveicina platjoslas tīklu 
sadarbspēja un digitālo komunikāciju 
infrastruktūru saistīšana ar enerģijas 
tīkliem, jo tas ļauj panākt īstu konverģenci
digitālo tīklu izvēršanā, to darot drošā, 
rentablā un energoefektīvā veidā. Turklāt 
jāpanāk plašāka konverģence, kas aptver 
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un telekomunikāciju pakalpojumu 
sniedzēji varētu nodrošināt apvienotus
enerģētikas un telekomunikāciju 
pakalpojumus.

ne tikai savienojumu, dodot iespēju sniegt
enerģētikas un telekomunikāciju 
pakalpojumus gan enerģētikas, gan
telekomunikāciju pakalpojumu
sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ir nepieciešams apkopot 
informāciju un statistikas datus par 
publiskajiem būvdarbiem, ko, iespējams, 
veiks, lai daļēji vai pilnībā ierīkotu jaunās 
paaudzes tīklus, kā arī izveidot datubāzi šo 
darbu uzraudzībai un Eiropas 
telekomunikāciju tīklu reģistru, ko, ja 
iespējams, varētu papildināt ar līdzīgu 
informāciju par enerģētikas un transporta 
tīkliem.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Sadarbspējīgu pārrobežu e-pārvaldības 
pakalpojumu izstrāde, ieviešana un 
ilgtermiņa nodrošināšana uzlabo vienotā 
tirgus darbību. Valdības var sniegt 
publiskos tiešsaistes pakalpojumus, kas 
palīdz palielināt publiskā un privātā sektora 
efektivitāti un lietderību.

(15) Sadarbspējīgu pārrobežu e-pārvaldības 
pakalpojumu izstrāde, ieviešana un 
ilgtermiņa nodrošināšana uzlabo vienotā 
tirgus darbību. Valdības var sniegt 
publiskos tiešsaistes pakalpojumus, kas 
palīdz palielināt publiskā un privātā sektora 
efektivitāti un lietderību. Publisks atbalsts 
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turpmākai šo pakalpojumu attīstībai ne 
tikai uzlabos vienoto tirgu, bet arī veicinās 
e-prasmes un pieprasījumu pēc NGA 
tīkliem, vēl vairāk apliecinot gan publisko, 
gan privāto ieguldījumu nepieciešamību 
infrastruktūras projektos konkrētās 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ātrgaitas telekomunikāciju 
infrastruktūru pieejamība ir neefektīva, ja 
nav pieejams drošs un kvalitatīvs 
daudzvalodu digitālais saturs un digitālie 
pakalpojumi, ko šajās infrastruktūrās 
varētu piedāvāt un kas veidotu Eiropas 
iedzīvotājiem pievilcīgu digitālo 
ekosistēmu. Tāpēc būtiski ir, lai 
dalībvalstis veicinātu e-pārvaldi, e-
demokrātiju, e-mācības un e-veselības 
pakalpojumus, kā arī digitālās 
ekonomikas attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Lai Savienība sasniegtu savus 
politiskos mērķus, nepieciešams izglītībā 
nozīmīgu vietu ierādīt digitālajām 
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prasmēm un IKT izmantošanai. 
Tehnoloģiju lietotprasme ir ne tikai 
mērķis, bet arī svarīgs līdzeklis, lai 
nodrošinātu mūžizglītību, sociālo un 
saimniecisko izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja un stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība. 
Netraucēta pieeja atkalizmantojamiem 
daudzvalodu resursiem palīdzēs pārvarēt 
valodas barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām.

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja un stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība. 
Netraucēta pieeja atkalizmantojamiem 
daudzvalodu resursiem palīdzēs pārvarēt 
valodas barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām. Izglītības kvalitāti 
varētu pilnveidot un Eiropas kohēziju 
nostiprināt rentablā veidā, uzlabojot 
elektronisko izglītības resursu pieejamību 
visā Eiropā, tajā pašā laikā veicinot 
mācību iestāžu, studentu un profesoru 
sadarbību un partnerību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar pielikuma grozījumu, ar kuru piedāvāts ieviest Eiropas Izglītības 
resursu platformu.
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Grozījums Nr. 94
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja un stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība. 
Netraucēta pieeja atkalizmantojamiem 
daudzvalodu resursiem palīdzēs pārvarēt 
valodas barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām.

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja un stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība. Šajā 
sakarā stingrs atbalsts būtu jāsniedz 
Eiropas digitālajai bibliotēkai Europeana, 
kas ir galvenais projekts Eiropas kultūras 
mantojuma saglabāšanai un kultūras 
digitālo resursu novatoriskas 
izmantošanas veicināšanai. Netraucēta 
pieeja atkalizmantojamiem daudzvalodu 
resursiem palīdzēs pārvarēt valodas 
barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja un stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība. 

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
tiesības uz privātumu, personas datu 
aizsardzību, kā arī autortiesības un 
blakustiesības, tiks audzināta radoša pieeja 
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Netraucēta pieeja atkalizmantojamiem 
daudzvalodu resursiem palīdzēs pārvarēt 
valodas barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām.

un stimulēti jauninājumi un 
uzņēmējdarbība. Netraucēta pieeja 
atkalizmantojamiem daudzvalodu 
resursiem palīdzēs pārvarēt valodas 
barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Drošības un aizsardzības jomā, 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 
veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
vidi bērniem tiešsaistē. Tas ļaus centriem, 
kas apstrādā simtiem tūkstošu 
pieprasījumu un brīdinājumu gadā, 
darboties visā Eiropā. Informācijas 
kritiskās infrastruktūras veicinās 
Savienības mēroga gatavību, informācijas 
apmaiņu, koordināciju un reakciju uz 
kiberdrošības draudiem.

(19) Drošības un aizsardzības jomā 
informācijas kritiskās infrastruktūras 
veicinās Savienības mēroga gatavību, 
informācijas apmaiņu, koordināciju un 
reakciju uz kiberdrošības draudiem.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Drošības un aizsardzības jomā, 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 

(19) Drošības un aizsardzības jomā, 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 
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veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
vidi bērniem tiešsaistē. Tas ļaus centriem, 
kas apstrādā simtiem tūkstošu pieprasījumu 
un brīdinājumu gadā, darboties visā Eiropā. 
Informācijas kritiskās infrastruktūras 
veicinās Savienības mēroga gatavību, 
informācijas apmaiņu, koordināciju un 
reakciju uz kiberdrošības draudiem.

veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
vidi bērniem tiešsaistē. Tas ļaus centriem, 
kas apstrādā simtiem tūkstošu pieprasījumu 
un brīdinājumu gadā, darboties visā Eiropā. 
Informācijas kritiskās infrastruktūras 
veicinās Savienības mēroga gatavību, 
informācijas apmaiņu, koordināciju un 
reakciju uz kiberdrošības draudiem. Šajā 
nolūkā, lai veidotu Eiropas digitālā 
vienotā tirgus drošumu, drošību un radītu 
uzticību tam, neaizstājama nozīme ir 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūrai (ENISA). ENISA būtu 
jānostiprina, lai tā spētu efektīvi atbalstīt 
dalībvalstis saskaņotu politisko virzienu 
un stingru pilnvaru izstrādē, kas sekmētu 
drošu un aizsargātu Eiropas digitālo 
jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Drošības un aizsardzības jomā, 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 
veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
vidi bērniem tiešsaistē. Tas ļaus centriem, 
kas apstrādā simtiem tūkstošu pieprasījumu 
un brīdinājumu gadā, darboties visā Eiropā. 
Informācijas kritiskās infrastruktūras 
veicinās Savienības mēroga gatavību, 
informācijas apmaiņu, koordināciju un 
reakciju uz kiberdrošības draudiem.

(19) Drošības un aizsardzības jomā, 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 
veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
tiešsaistes vidi visiem un īpaši bērniem. 
Tas ļaus centriem, kas apstrādā simtiem 
tūkstošu pieprasījumu un brīdinājumu 
gadā, darboties visā Eiropā. Informācijas 
kritiskās infrastruktūras veicinās 
Savienības mēroga gatavību, informācijas 
apmaiņu, koordināciju un reakciju uz 
kiberdrošības draudiem. Ir jāatbalsta 
kiberdrošības jomai veltītu izglītojošo un 
izpratni veicinošo programmu radīšana 
un pilnveidošana.

Or. fr
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Pamatojums

Ja katram iedzīvotājam ir piekļuve internetam, jāpievērš uzmanība izglītošanai par tās 
izmantošanu, lai tādējādi nodrošinātu, ka to izmanto kompetenti un droši.

Grozījums Nr. 99
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Drošības un aizsardzības jomā, 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 
veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
vidi bērniem tiešsaistē. Tas ļaus centriem, 
kas apstrādā simtiem tūkstošu pieprasījumu 
un brīdinājumu gadā, darboties visā Eiropā. 
Informācijas kritiskās infrastruktūras
veicinās Savienības mēroga gatavību, 
informācijas apmaiņu, koordināciju un 
reakciju uz kiberdrošības draudiem.

(19) Drošības un aizsardzības jomā, 
informācijas sistēmu un programmatūras 
rīku apmaiņas ES mēroga platforma 
veicinās tiešsaistes drošību, radot drošāku 
vidi bērniem tiešsaistē. Tas ļaus centriem, 
kas apstrādā simtiem tūkstošu pieprasījumu 
un brīdinājumu gadā, darboties visā Eiropā.
Informācijas kritisko infrastruktūru
projekts veicinās Savienības mēroga 
gatavību, informācijas apmaiņu, 
koordināciju un reakciju uz kiberdrošības 
draudiem.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Būtu jānosaka drošības prasības, lai 
nodrošinātu privātumu un personas datu 
aizsardzību optimālā līmenī un novērstu 
jebkādu neatļautu personas informācijas 
izsekošanu un izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Paredzams, ka radīsies komerciāla 
rakstura novatoriskas lietojumprogrammas, 
kas izmantos digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras. To pētniecību un testēšanu 
var līdzfinansēt kā daļu no programmas 
"Apvārsnis 2020" pētniecības un inovāciju 
projektiem un to izvietošanu — saskaņā ar 
kohēzijas politiku.

(20) Paredzams, ka radīsies komerciāla, 
sociāla un izglītojoša rakstura novatoriskas 
lietojumprogrammas, kas izmantos digitālo
pakalpojumu infrastruktūras. To pētniecību 
un testēšanu var līdzfinansēt kā daļu no 
programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības 
un inovāciju projektiem un to 
izvietošanu — saskaņā ar kohēzijas 
politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Būtu jādefinē un jāprecizē kritēriji 
kopīgu interešu noteikšanai un 
jānodrošina  risinājumu neitralitāte. 
Finanšu resursi būtu jāpiešķir 
risinājumiem, kuru pamatā ir atklātie tīkli 
un kuri piedāvā brīvu piekļuvi, ko 
neierobežo nekāda diskriminācija. 

Or. pl

Grozījums Nr. 103
Pilar del Castillo Vera
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp 
transporta un enerģētikas jomā. Deleģēšana 
attiecas tikai uz kopējas ieinteresētības
projektu apraksta grozīšanu, pievienojot 
kopējas ieinteresētības projektu vai 
svītrojot novecojušu kopējas 
ieinteresētības projektu saskaņā ar iepriekš
noteiktiem, skaidriem un pārskatāmiem 
kritērijiem.

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp 
transporta un enerģētikas jomā. Deleģēšana 
attiecas tikai uz kopīgu interešu projektu 
apraksta grozīšanu, pievienojot kopīgu 
interešu projektu vai svītrojot novecojušu 
kopīgu interešu projektu saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem, skaidriem un 
pārskatāmiem kritērijiem. Šāda rīcība, 
mainot un svītrojot projektus pēc neilga 
laika, nedrīkstētu apdraudēt tiesisko 
noteiktību vai ieguldījumu stabilitāti. 
Komisijai, papildinot vai svītrojot kopīgu 
interešu projektus, iepriekš vajadzētu 
brīdināt Eiropas Parlamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
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290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp 
transporta un enerģētikas jomā. Deleģēšana 
attiecas tikai uz kopējas ieinteresētības
projektu apraksta grozīšanu, pievienojot 
kopējas ieinteresētības projektu vai 
svītrojot novecojušu kopējas 
ieinteresētības projektu saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem, skaidriem un pārskatāmiem 
kritērijiem.

290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp 
transporta un enerģētikas jomā. Deleģēšana 
attiecas tikai uz kopīgu interešu projektu 
apraksta grozīšanu, pievienojot kopīgu 
interešu projektu vai svītrojot novecojušu 
kopīgu interešu projektu saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem, skaidriem un 
pārskatāmiem kritērijiem un tādējādi 
nodrošinot tiesisko noteiktību vai 
ieguldījumu stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp 
transporta un enerģētikas jomā. Deleģēšana 
attiecas tikai uz kopējas ieinteresētības
projektu apraksta grozīšanu, pievienojot 
kopējas ieinteresētības projektu vai 

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp 
transporta un enerģētikas jomā. Deleģēšana 
attiecas tikai uz kopīgu interešu projektu 
apraksta grozīšanu, pievienojot kopīgu 
interešu projektu vai svītrojot novecojušu 
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svītrojot novecojušu kopējas 
ieinteresētības projektu saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem, skaidriem un pārskatāmiem 
kritērijiem.

kopīgu interešu projektu saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem, skaidriem un 
pārskatāmiem kritērijiem, ņemot vērā 
ieguldījumu stabilitāti, kas vajadzīga 
tirgus dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp 
transporta un enerģētikas jomā. Deleģēšana 
attiecas tikai uz kopējas ieinteresētības
projektu apraksta grozīšanu, pievienojot 
kopējas ieinteresētības projektu vai 
svītrojot novecojušu kopējas 
ieinteresētības projektu saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem, skaidriem un pārskatāmiem 
kritērijiem.

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas 
mērķis ir ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un 
tirgus attīstību, jaunas politiskās prioritātes 
vai iespējas izmantot sinerģijas starp 
dažādām infrastruktūrām, tostarp ar tām, 
kas izveidotas transporta un enerģētikas 
jomā. Deleģēšana attiecas tikai uz kopīgu 
interešu projektu apraksta grozīšanu, 
pievienojot kopīgu interešu projektu vai 
svītrojot novecojušu kopīgu interešu
projektu saskaņā ar iepriekš noteiktiem, 
skaidriem un pārskatāmiem kritērijiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(22) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
attiecīgās informācijas nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula paredz vadlīnijas, kas nosaka, 
kuri Eiropas telekomunikāciju tīkli saņems 
atbalstu saskaņā ar Regulu XXX (EISI 
regula) to izstrādei, ieviešanai, izvēršanai, 
savstarpējiem savienojumiem un 
sadarbspējai.

Šī regula paredz vadlīnijas, kas nosaka, 
kuri Eiropas telekomunikāciju tīkli saņems 
atbalstu saskaņā ar Regulu XXX (EISI 
regula) to izstrādei, ieviešanai, izvēršanai, 
savstarpējiem savienojumiem un 
sadarbspējai.

Šāds atbalsts ir paredzēts galvenokārt 
darbībām, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 
nelabvēlīgas tirgus situācijas, un tam 
jāatbilst attiecīgajiem Savienības 
politiskajiem virzieniem, regulējumam un 
pamatnostādnēm, piemēram, Kopienas 
pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīkliem.

Or. en

Pamatojums

Ir kā princips jāatgādina, ka valsts atbalsts jāuzskata par papildinājumu privātām iniciatīvām 
un tāpēc tas neaizstāj privātos ieguldījumus, īpaši attiecībā uz īpaši ātru platjoslas tīklu 
izvēršanu.
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Grozījums Nr. 109
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem,

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
platjoslas tīklus, vietējo, reģionālo un
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī 
nediskriminējošu piekļuvi tādiem tīkliem
un e-iekļaušanu,

Or. ro

Grozījums Nr. 110
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem,

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī atklātu 
un nediskriminējošu piekļuvi tādiem 
tīkliem,

Or. en

Grozījums Nr. 111
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un (2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
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valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem,

valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu, reģionālo un vietējo
telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem,

Or. en

Grozījums Nr. 112
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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 saskaņā ar 
tehnoloģiskās neitralitātes principu, no 
pieejamiem tehnoloģiju veidiem 
izmantojot tos, kas vislabāk piemēroti 
Digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanai, kas savukārt veicina visas 
Eiropas digitālo pakalpojumu attīstību un 
ieviešanu, kā arī Eiropas rūpniecības 
konkurētspējas potenciālu,

Or. en

Grozījums Nr. 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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) ievērojot tehnoloģiskās neitralitātes 
principu, sekmē visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu, kas 
savukārt arī radīs pieprasījumu pēc 
ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas tīklu 
izvēršanas Eiropas mērogā,
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Or. en

Pamatojums

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Grozījums Nr. 114
András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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, kas 
savukārt veicina visas Eiropas digitālo
pakalpojumu attīstību un ieviešanu, īpaši 
lauku apvidos un apgabalos ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu, kuros privāti 
ieguldījumi ir komerciāli nerentabli,

Or. en

Grozījums Nr. 115
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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) saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 
principu sekmē ātrgaitas un īpaši ātru 
platjoslas tīklu izvēršanu Eiropas mērogā, 
kas savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu,
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Or. en

Grozījums Nr. 116
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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) saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 
principu sekmē ātrgaitas un īpaši ātru 
platjoslas tīklu izvēršanu Eiropas mērogā, 
kas savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu,

Or. en

Grozījums Nr. 117
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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 atklātu ātrgaitas un īpaši ātru 
platjoslas tīklu izvēršanu Eiropas mērogā, 
kas savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu,

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) veicina Eiropas digitālo pakalpojumu (4) veicina Eiropas digitālo pakalpojumu 
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infrastruktūru ilgtspējīgu izvēršanu, to 
savstarpējo sadarbspēju un koordināciju 
Eiropas līmenī, to ekspluatāciju, apkopi un 
modernizāciju,

infrastruktūru ilgtspējīgu izvēršanu, to 
savstarpējo sadarbspēju un koordināciju 
Eiropas līmenī, to ekspluatāciju, apkopi un 
modernizāciju, kā arī sinerģiju attīstību ar 
citām enerģētikas vai transporta 
infrastruktūrām, lai tādējādi samazinātu 
šo infrastruktūru kopējās izmaksas,

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) veicina Eiropas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūru ilgtspējīgu izvēršanu, to 
savstarpējo sadarbspēju un koordināciju 
Eiropas līmenī, to ekspluatāciju, apkopi un 
modernizāciju,

(4) nodrošina Eiropas digitālo 
pakalpojumu infrastruktūru ilgtspējīgu 
izvēršanu, to savstarpējo sadarbspēju un 
koordināciju Eiropas līmenī, to 
ekspluatāciju, apkopi un modernizāciju,

Or. en

Grozījums Nr. 120
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) nodrošina, ka Eiropas iedzīvotājiem, 
lai kur Eiropas Savienībā viņi atrastos, 
būtu vienādas iespējas piekļūt visas 
Eiropas telekomunikāciju tīkliem par 
cenu, kas atbilst vidējam tirgus rādītājam.

Or. fr
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Pamatojums

Būtu jāuzsver, ka ES mērķim jābūt samazināt gan dažādu reģionu attīstības līmeņu atšķirības, 
gan vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 174. panta otrajā daļā.

Grozījums Nr. 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) dod ieguldījumu, lai radītu augstas 
kvalifikācijas darba vietas tīklu 
koncepcijas izstrādē, to izbūvē, 
izmantošanā un uzturēšanā, kā arī 
digitālo pakalpojumu pilnveidošanā, no 
kā labumu gūs Eiropas rūpniecība.

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) atbalsta dažādu Eiropas 
infrastruktūru sadarbspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 4. pants

Or. fr

Pamatojums

3. un 4. pants jāmaina vietām, lai prioritātes atrastos pirms definīcijām.

Grozījums Nr. 124
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. "telekomunikāciju tīkli" ir platjoslas tīkli 
un digitālo pakalpojumu infrastruktūras,

1. „telekomunikāciju tīkli” ir platjoslas tīkli 
un infrastruktūras, kas paredzētas 
digitālajiem pakalpojumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 125
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgu savienojumu,

2. „platjoslas tīkli” ir vadu vai bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli ar 
saistītām infrastruktūrām, kas spēj 
nodrošināt īpaši lielu ātrumu,

Or. en

Grozījums Nr. 126
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgu savienojumu,

2. "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ātrgaitas un ļoti ātrdarbīgu 
savienojumu,

Or. ro

Grozījums Nr. 127
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgu savienojumu,

2. "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ātrdarbīgu savienojumu,

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgu savienojumu,

2. "ātrgaitas platjoslas tīkli" ir vadu un 
bezvadu (tostarp satelītu) piekļuves tīkli, 
papildu infrastruktūra un pamattīkli, kas 
spēj nodrošināt patērētājam ļoti ātrdarbīgu 
vismaz 100 Mb/s savienojumu,

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „īpaši ātri platjoslas tīkli” ir vadu un 
bezvadu (tostarp satelītu) piekļuves tīkli, 
papildu infrastruktūra un pamattīkli, kas 
spēj nodrošināt patērētājam ļoti 
ātrdarbīgu vismaz 1 Gb/s savienojumu,

Or. en

Grozījums Nr. 130
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "digitālo pakalpojumu infrastruktūras" 
ir tīkla pakalpojumi, kas sniegti 
elektroniski, parasti internetā, nodrošinot
Eiropas mēroga sadarbspējīgu 
pakalpojumu sabiedrības interesēs, un 
kura īpašības padara to pieejamu
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un/vai 
valdībām,

3. ”infrastruktūra” ir visu veidu iekārtas 
vai pakalpojumi visiem vērtību ķēdes 
līmeņiem, kas vajadzīgi, lai radītu un 
nodrošinātu Eiropas mēroga
sadarbspējīgus kopīgu interešu 
pakalpojumus, kuriem ir labvēlīga 
ietekme uz uzņēmumiem, iedzīvotājiem 
un/vai valsts iestādēm,

Or. en

Grozījums Nr. 131
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „atklāta piekļuve” ir visiem 
elektronisko komunikāciju operatoriem 
nodrošināta vairumtirdzniecības piekļuve 
platjoslas infrastruktūrai ar vienādiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, kas 
dod tiem iespēju pilnībā konkurēt ar 
operatoru, kuram infrastruktūra pieder 
vai kurš to pārvalda, tādējādi ar šo 
piekļuvi palielinot izvēli un konkurenci 
lietotājiem,

Or. en

Grozījums Nr. 132
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „piekļuve” ir tiesības piekļūt ar 
platjoslas tīkliem saistītām iekārtām 
un/vai pakalpojumiem, kas sīkāk noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/19/EK 
par piekļuvi elektronisko komunikāciju 
tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un 
to savstarpēju savienojumu (Piekļuves 
direktīva),

Or. en

Grozījums Nr. 133
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „digitālie pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, ko sniedz digitāli, izmantojot 
infrastruktūru, parasti internetu,

Or. en

Grozījums Nr. 134
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b „aktīva infrastruktūra” ir 
infrastruktūra, kas signālus rada vai 
apstrādā ar pasīvās infrastruktūras 
palīdzību,

Or. en

Grozījums Nr. 135
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c „pasīvā infrastruktūra” ir stabi, 
kabeļu šahtas, optiskās šķiedras kabeļi, 
ēkas vai citas iekārtas, kas neapstrādā vai 
nerada signālus,

Or. en

Grozījums Nr. 136
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d „informācijas infrastruktūra” ir 
aktīva infrastruktūra, kas speciāli 
izveidota apstrādes digitālo pakalpojumu 
veikšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 137
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e „atklātie tīkli” ir tīkli, kuri veidoti, lai 
nodrošinātu visiem elektronisko 
komunikāciju operatoriem 
vairumtirdzniecības piekļuvi platjoslas 
infrastruktūrai ar vienādiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, kas 
vairumtirdzniecības piekļuves ņēmējiem 
dod iespēju sniegt jebkādus pakalpojumus 
pēc viņu izvēles un konkurēt ar operatoru, 
kuram tīkls pieder vai kurš to pārvalda, 
tādējādi palielinot izvēli un konkurenci 
tiešajiem lietotājiem. Vairumtirdzniecības 
piekļuves maksu nosaka veidā, kas 
ieguldītājam nodrošina saimniecisko 
dzīvotspēju, novērš cenu starpības 
samazināšanu un garantē maksimālas 
izmantošanas iespējas lietotājiem,

Or. en

Grozījums Nr. 138
Adina-Ioana Vălean
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, 
kuri nodrošina datu pārraides ātrumu 
100 Mb/s un ātrāk;

(a) platjoslas pieprasījuma sekmēšana un 
radīšana, veicinot valsts tiešsaistes 
sabiedrisko pakalpojumu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī 
piekļuvi šādiem tīkliem;

Or. en

Pamatojums

Pieprasījumu veidojošiem projektiem vajadzētu būt platjoslas izvēršanas dzinējspēkam. Tāpēc 
būtu jānosaka, ka prioritāte ir ES digitālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Eiropas 
mēroga ātrgaitas pamatsavienojumi valsts pārvaldei, e-pārvaldības pakalpojumu pārrobežu 
sniegšana, valsts sektora informācijas, tostarp Eiropas mantojuma digitālo resursu, 
pieejamības nodrošināšana un viedie pakalpojumi enerģētikas jomā. Pieprasījumam savukārt 
būtu jāsekmē ieguldījumi platjoslas tīkla izvēršanā.

Grozījums Nr. 139
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s 
un ātrāk;

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s 
un ātrāk, ja ir pieprasījums un/vai tas tiek 
prognozēts nākotnē;

Or. en

Pamatojums

Publiskie un privātie finanšu līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc pirms ieguldījumu veikšanas būtu 
jāprognozē gaidāmais pieprasījums. Demogrāfisko pārmaiņu un turpmākās urbanizācijas dēļ 
ieguldījumi infrastruktūrā varētu kļūt nevajadzīgi vai šīs tendences attaisnotu lētākus pagaidu 
risinājumus dažos apvidos, ja gaidāmais pieprasījums nesakrīt ar iepriekš paredzēto.
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Grozījums Nr. 140
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s 
un ātrāk;

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s 
un ātrāk, ņemot vērā iespējamo 
pieprasījumu pēc īpaši ātra interneta;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, 
kuri nodrošina datu pārraides ātrumu 
100 Mb/s un ātrāk;

(a) platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s 
un ātrāk, kā minēts telekomunikāciju tīklu 
nozares mērķos, kas noteikti 4. panta 
1. punkta c) apakšpunkta i) punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulā 
(ES) Nr. xxxx/2012, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu1;
__________________
1 OV L (...).

Or. en

Grozījums Nr. 142
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s
un ātrāk;

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 1 Gb/s un 
ātrāk;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s 
un ātrāk;

(a) īpaši ātru atklātu platjoslas tīklu 
izvēršana, kuri nodrošina datu pārraides 
ātrumu 100 Mb/s un ātrāk;

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

(b) ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas tīklu 
izvēršanas un to ieviešanas paātrināšana, 
lai apmierinātu pašreizējo un pieaugošo 
pieprasījumu, tostarp iesaistoties maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

Or. en

Grozījums Nr. 145
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

(b) ja datu pārraides ātrums 100 Mb/s nav 
sasniedzams, tādu platjoslas tīklu 
izvēršana, kuri nodrošina visaugstāko datu 
pārraides ātrumu;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam, ņemot vērā iespējamo 
pieprasījumu pēc īpaši ātra interneta un 
saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 
principu no pieejamiem tehnoloģiju 
veidiem izmantojot tos, kas ir 
vispiemērotākie mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

(b) ātrgaitas platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
saista lauku apvidus, attālus un 
mazapdzīvotus reģionus, kā arī salas, 
nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

Or. ro

Grozījums Nr. 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus, nomaļus un mazāk 
attīstītus Savienības reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

Or. pl

Grozījums Nr. 149
András Gyürk

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 

(b) tādu platjoslas tīklu izvēršana lauku 
apvidos un mazapdzīvotos apgabalos ar 
zemu iedzīvotāju blīvumu, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
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pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam, ja ir pieprasījums un/vai 
tas tiek prognozēts nākotnē;

Or. en

Pamatojums

Publiskie un privātie finanšu līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc pirms ieguldījumu veikšanas būtu 
jāprognozē gaidāmais pieprasījums. Demogrāfisko pārmaiņu un turpmākās urbanizācijas dēļ 
ieguldījumi infrastruktūrā varētu kļūt nevajadzīgi vai šīs tendences attaisnotu lētākus pagaidu 
risinājumus dažos apvidos, ja gaidāmais pieprasījums nesakrīt ar iepriekš paredzēto.

Grozījums Nr. 151
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, kalnu, attālus, nošķirtus un nomaļus 
reģionus ar Savienības centrālajiem 
reģioniem, nodrošinot, ka datu pārraides 
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pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

ātrums ir pietiekams 30 Mb/s un ātrākam 
platjoslas savienojumam;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

(b) ātrgaitas platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
saista salas, nošķirtus un nomaļus reģionus 
ar Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 100 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalsts pamatpakalpojumu platformām 
digitālo pakalpojumu infrastruktūras jomā;

(c) atbalsts pamatpakalpojumu platformām 
digitālo pakalpojumu infrastruktūras jomā
un izglītības un māceklības instrumentu 
un programmu attīstība, kas sekmē to, ka 
visi internetu izmanto kompetentā un 
drošā veidā;

Or. fr

Pamatojums

Digitālo instrumentu jomā iegūta izglītība kļūs par nozīmīgu tādu prasmju elementu, kuras 
tiek pieprasītas darba tirgū. Turklāt digitālo instrumentu demokratizācijai būtu jānotiek 
vienlaikus ar digitālās izglītības paplašināšanu, to attiecinot uz visiem iedzīvotājiem, lai dotu 
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viņiem iespēju šādus instrumentus izmantot kompetenti un droši.

Grozījums Nr. 154
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pasākumi, kas ļauj panākt sinerģiju un 
sadarbspēju starp dažādiem kopējas 
ieinteresētības projektiem 
telekomunikāciju jomā, starp kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas attiecas uz 
dažāda veida infrastruktūru, ietverot 
transporta enerģētiku, starp kopējas 
ieinteresētības projektiem 
telekomunikāciju jomā un struktūrfondu un 
kohēzijas fondu atbalstītiem projektiem, kā 
arī attiecīgajām pētniecības 
infrastruktūrām.

(d) pasākumi, kas ļauj panākt saskaņotu 
sinerģiju un sadarbspēju starp dažādiem 
kopīgu interešu projektiem 
telekomunikāciju jomā, starp kopīgu 
interešu projektiem, kas attiecas uz dažāda 
veida infrastruktūru, ietverot transporta 
enerģētiku, starp kopīgu interešu
projektiem telekomunikāciju jomā un 
struktūrfondu un kohēzijas fondu 
atbalstītiem projektiem, kā arī attiecīgajām 
pētniecības infrastruktūrām un starp 
kopīgu interešu projektiem 
telekomunikāciju jomā un pašreizējām un 
plānotajām infrastruktūrām, ietverot 
transportu un enerģētiku.

Or. en

Pamatojums

Lai optimizētu izmaksu efektivitāti, būtu jānosaka, ka prioritāte ir izvērtēt un ierosināt 
telekomunikāciju jomas kopīgu interešu projektu sinerģijas ar pašreizējām un plānotajām 
infrastruktūrām, kas var nebūt iekļautas vispārējo TEN pamatnostādņu darbības jomā.

Grozījums Nr. 155
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pasākumi, kas ļauj panākt sinerģiju un 
sadarbspēju starp dažādiem kopējas 
ieinteresētības projektiem 

(d) pasākumi, kas ļauj panākt sinerģiju un 
sadarbspēju starp dažādiem kopīgu interešu
projektiem telekomunikāciju jomā, 
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telekomunikāciju jomā, starp kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas attiecas uz 
dažāda veida infrastruktūru, ietverot 
transporta enerģētiku, starp kopējas 
ieinteresētības projektiem 
telekomunikāciju jomā un struktūrfondu un 
kohēzijas fondu atbalstītiem projektiem, kā 
arī attiecīgajām pētniecības 
infrastruktūrām.

papildināmību starp kopīgu interešu
projektiem, kas attiecas uz dažāda veida 
infrastruktūru, piemēram, viedajiem 
tīkliem, starp kopīgu interešu projektiem 
telekomunikāciju jomā un struktūrfondu un 
kohēzijas fondu un citu iniciatīvu 
atbalstītiem projektiem, izvairoties no 
dublēšanas vai neiekļaušanas, kā arī 
attiecīgajām pētniecības infrastruktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pasākumi, kas ļauj panākt sinerģiju un 
sadarbspēju starp dažādiem kopējas 
ieinteresētības projektiem 
telekomunikāciju jomā, starp kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas attiecas uz 
dažāda veida infrastruktūru, ietverot 
transporta enerģētiku, starp kopējas 
ieinteresētības projektiem 
telekomunikāciju jomā un struktūrfondu un 
kohēzijas fondu atbalstītiem projektiem, kā 
arī attiecīgajām pētniecības 
infrastruktūrām.

(d) pasākumi, kas ļauj panākt sinerģiju un 
sadarbspēju starp dažādiem kopīgu interešu
projektiem telekomunikāciju jomā, 
papildināmību starp kopīgu interešu
projektiem, kas attiecas uz dažāda veida 
infrastruktūru, ietverot transportu un 
enerģētiku, starp kopīgu interešu
projektiem telekomunikāciju jomā un 
struktūrfondu un kohēzijas fondu un citu 
iniciatīvu atbalstītiem projektiem, 
izvairoties no dublēšanas vai 
neiekļaušanas, kā arī attiecīgajām 
pētniecības infrastruktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pasākumi, kas ļauj panākt sinerģiju un 
sadarbspēju starp dažādiem kopējas 
ieinteresētības projektiem 
telekomunikāciju jomā, starp kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas attiecas uz 
dažāda veida infrastruktūru, ietverot 
transporta enerģētiku, starp kopējas 
ieinteresētības projektiem 
telekomunikāciju jomā un struktūrfondu un 
kohēzijas fondu atbalstītiem projektiem, kā 
arī attiecīgajām pētniecības 
infrastruktūrām.

(d) pasākumi, kas ļauj panākt saskaņotu 
sinerģiju un sadarbspēju starp dažādiem 
kopīgu interešu projektiem 
telekomunikāciju jomā, starp kopīgu 
interešu projektiem, kas attiecas uz dažāda 
veida infrastruktūru, ietverot transporta 
enerģētiku, starp kopīgu interešu
projektiem telekomunikāciju jomā un 
struktūrfondu un kohēzijas fondu 
atbalstītiem projektiem, kā arī attiecīgajām 
pētniecības infrastruktūrām, izvairoties no 
nevajadzīgas administratīvā sloga 
dublēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pasākumi, kas piedāvā vislabāko 
attiecību starp progresīvākajām 
tehnoloģijām datu plūsmas kapacitātes, 
pārraides drošības un tīkla noturības ziņā 
un izmaksu efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai ES, nosakot šādu vispārēju un konkurenci rosinošu nostādni, piedāvātu sistēmu, 
kas stimulēs publiskās un privātās ieinteresētās personas censties panākt izcilību 
piemērošanas laikposmā.

Grozījums Nr. 159
Catherine Trautmann
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ietekme uz Eiropas tehnoloģisko 
zinātību un nodarbinātību dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 160
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju nozares izaugsme Savienībā, 
pamatojoties uz vajadzībām pēc jaunām 
iekārtām un pakalpojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – dc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) pasākumi, kas sekmē pieprasījumu 
pēc lielākiem ātrumiem, gan izstrādājot 
un nodrošinot novatoriskus un 
sadarbspējīgus digitālos pakalpojumus, 
gan uzlabojot piekļuvi tādā veidā, ka tiek 
palielināta nelabvēlīgā stāvoklī esošu 
grupu digitālā prasme, līdz ar to 
nodrošinot, ka visi ES iedzīvotāji var gūt 
labumu no šādiem kopīgu interešu 
projektiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 162
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
norādīti pielikumā, veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti 2. pantā.

1. Kopīgu interešu projekti, kas norādīti 
pielikumā, veicina to mērķu sasniegšanu, 
kas noteikti 2. pantā, atbilst 3. pantā 
noteiktajām prioritātēm, projektu pamatā 
jābūt nobriedušai tehnoloģijai, kas gatava 
ieviešanai, un tiem jāapliecina Eiropas 
pievienotā vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
norādīti pielikumā, veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti 2. pantā.

1. Kopīgu interešu projekti, kas norādīti 
pielikumā, veicina to mērķu sasniegšanu, 
kas noteikti 2. pantā, un tajos tiek ņemtas 
vērā 4. pantā noteiktās prioritātes.

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
norādīti pielikumā, veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti 2. pantā.

1. Kopīgu interešu projekti, kas norādīti
pielikumā, veicina to mērķu sasniegšanu, 
kas noteikti 2. pantā. Tie atbilst dalībvalstu 
īstenotajiem projektiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekts var 
ietvert visu tā ciklu, tostarp priekšizpēti, 
īstenošanu, nepārtrauktu darbību, 
koordināciju un novērtēšanu.

2. Kopīgu interešu projekts var ietvert visu 
tā ciklu, tostarp priekšizpēti, tehnisko 
projektu īstenošanu, nepārtrauktu darbību, 
koordināciju un novērtēšanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 166
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un/vai citas struktūras, kas
atbild par kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

3. Dalībvalstis un/vai citas struktūras, kas 
atbild par kopīgu interešu projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem un, ja vajadzīgs, atbilstīgi 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.
Īstenošanas pamatā jo īpaši jābūt 



PE494.476v01-00 72/134 AM\909449LV.doc

LV

visaptverošam projekta novērtējumam. 
Šādā projekta novērtējumā cita starpā 
iekļauj tirgus situācijas raksturojumu, 
tostarp informāciju par pašreizējo 
infrastruktūru, projekta īstenotāja 
darbību reglamentējošiem pienākumiem, 
komerciālajām un tirgū laišanas 
stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un/vai citas struktūras, kas 
atbild par kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

3. Dalībvalstis un/vai citas struktūras, to 
skaitā vietējās un reģionālās iestādes, kas 
atbild par kopīgu interešu projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem. Īstenošanas pamatā jābūt 
visaptverošam projekta novērtējumam, 
kurā cita starpā ir ietverts tirgus situācijas 
raksturojums, tostarp informācija par 
pašreizējo infrastruktūru, projekta 
īstenotāja darbību reglamentējoši 
pienākumi, komerciālās un tirgū laišanas 
stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts



AM\909449LV.doc 73/134 PE494.476v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un/vai citas struktūras, kas 
atbild par kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

(3) Dalībvalstis un/vai citas struktūras, to 
skaitā vietējās vai reģionālās iestādes, kas 
atbild par kopīgu interešu projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Finansējamos projektus atlasa ar 
vislielāko piesardzību un rūpību, lai ar 
tiem varētu nodrošināt komunikāciju 
Eiropas līmenī, atbalstīt MVU iespējas 
iesaistīties digitālajā ekonomikā, kā arī 
palielināt sociālo kohēziju.

Or. pl

Grozījums Nr. 170
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Savienība var atvieglot kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu, 
izmantojot regulatīvus pasākumus, ja 
vajadzīgs, veicot koordināciju, atbalsta 
pasākumus un sniedzot finansiālu atbalstu, 

4. Savienība var atvieglot kopīgu interešu
projektu īstenošanu, izmantojot regulatīvus 
pasākumus, ja vajadzīgs, veicot 
koordināciju, atbalsta pasākumus un 
sniedzot finansiālu atbalstu, lai stimulētu to 
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lai stimulētu to izvēršanu un uzsākšanu, kā 
arī valsts un privātos ieguldījumus.

izvēršanu un uzsākšanu, kā arī valsts un 
privātos ieguldījumus, un, ja 
nepieciešams, tie atbilstu Kopienas 
pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Savienība var atvieglot kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu, 
izmantojot regulatīvus pasākumus, ja 
vajadzīgs, veicot koordināciju, atbalsta 
pasākumus un sniedzot finansiālu atbalstu, 
lai stimulētu to izvēršanu un uzsākšanu, kā 
arī valsts un privātos ieguldījumus.

4. Savienībai jāatvieglo kopīgu interešu
projektu īstenošana, izmantojot regulatīvus 
pasākumus, ja vajadzīgs, veicot 
koordināciju, atbalsta pasākumus un 
sniedzot finansiālu atbalstu, lai stimulētu to 
izvēršanu un uzsākšanu, kā arī valsts un 
privātos ieguldījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 172
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbības, kas veicina kopējas 
ieinteresētības projektus, ir tiesīgas saņemt 
ES finansiālu atbalstu saskaņā ar 
noteikumiem un instrumentiem, kas 
pieejami saskaņā ar Regulu, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu [REF]. Finansiālu atbalstu 
sniedz saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem 
un procedūrām, kurus Savienība 

5. Darbības, kas veicina kopīgu interešu
projektus, ir tiesīgas saņemt ES finansiālu 
atbalstu saskaņā ar noteikumiem un 
instrumentiem, kas pieejami saskaņā ar 
Regulu, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
[REF]. Finansiālu atbalstu sniedz saskaņā 
ar attiecīgiem noteikumiem un 
procedūrām, kurus Savienība pieņēmusi, 
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pieņēmusi, finansējuma prioritātēm un 
resursu pieejamību.

finansējuma prioritātēm un resursu 
pieejamību. Lai finansētu kopīgu interešu 
projektus un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 311. pantu, 
Komisija var iesniegt priekšlikumu par 
Savienības pašas resursiem, piemēram, 
obligātu iemaksu, kas jāveic Eiropas 
telekomunikāciju tīklu izmantotājiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbības, kas veicina kopējas 
ieinteresētības projektus, ir tiesīgas saņemt 
ES finansiālu atbalstu saskaņā ar 
noteikumiem un instrumentiem, kas 
pieejami saskaņā ar Regulu, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu [REF]. Finansiālu atbalstu 
sniedz saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem 
un procedūrām, kurus Savienība 
pieņēmusi, finansējuma prioritātēm un 
resursu pieejamību.

5. Darbības, kas veicina kopīgu interešu
projektus, ir tiesīgas saņemt ES finansiālu 
atbalstu saskaņā ar noteikumiem un 
instrumentiem, kas pieejami saskaņā ar 
Regulu, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
[REF]. Finansiālu atbalstu sniedz saskaņā 
ar attiecīgiem noteikumiem un 
procedūrām, kurus Savienība pieņēmusi, 
finansējuma prioritātēm un resursu 
pieejamību. Eiropas Komisija regulāri 
sagatavo pārskatus par Savienības 
finanšu resursu izmantošanu. 

Or. pl

Grozījums Nr. 174
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Finansējumu piešķir, ņemot vērā 
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saņēmēju īpašās vajadzības, jo sevišķi 
līdzsvarojot sadalījumu starp subsīdijām 
un novatoriskiem finanšu instrumentiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, ar ko groza kopējas ieinteresētības
projektu aprakstu, kas iekļauti pielikumā, 
pievienot pielikumam jaunus kopējas 
ieinteresētības projektus vai svītrot 
novecojušus kopējas ieinteresētības
projektus no pielikuma saskaņā ar 7., 8. un 
9. punktu un saskaņā ar 8. pantu.

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, ar ko groza kopīgu interešu projektu 
aprakstu, kas iekļauti pielikumā, pievienot 
pielikumam jaunus kopīgu interešu
projektus vai svītrot novecojušus kopīgu 
interešu projektus no pielikuma saskaņā ar 
7., 8. un 9. punktu un saskaņā ar 8. pantu.
Jebkurā gadījumā Eiropas Parlaments ir 
jāinformē par jebkurām izmaiņām kopīgo 
interešu projektu sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, ar ko groza kopējas ieinteresētības
projektu aprakstu, kas iekļauti pielikumā, 
pievienot pielikumam jaunus kopējas 
ieinteresētības projektus vai svītrot 
novecojušus kopējas ieinteresētības
projektus no pielikuma saskaņā ar 7., 8. un 
9. punktu un saskaņā ar 8. pantu.

6. Saskaņā ar LESD 172. panta otro daļu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, ar ko groza kopīgu interešu projektu 
aprakstu, kas iekļauti pielikumā, pievienot 
pielikumam jaunus kopīgu interešu
projektus vai svītrot novecojušus kopīgu 
interešu projektus no pielikuma saskaņā ar 
7., 8. un 9. punktu un saskaņā ar 8. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 177
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jauna tehnoloģiju un tirgus attīstība; vai (a) jauna tehnoloģiju un tirgus attīstība, kā 
arī inovācijas; vai

Or. en

Grozījums Nr. 178
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jauna tehnoloģiju un tirgus attīstība; vai (a) jauna tehnoloģiju vai tirgus attīstība; 
vai

Or. fr

Grozījums Nr. 179
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pašreiz īstenojamā projekta virzība 
un rezultāti;

Or. fr
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Grozījums Nr. 180
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunas politiskās prioritātes; vai svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 181
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunas politiskās prioritātes; vai svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 182
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija nodrošina, ka uzskaitītās 
izmaiņas nerada attiecīgā projekta 
īstenošanā iesaistītajiem dalībniekiem 
tiesisku nenoteiktību.

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicina mērķu sasniegšanu, kas 
izklāstīti 2. pantā;

(a) veicina mērķu sasniegšanu, kas 
izklāstīti 2. pantā, un atbilst 3. pantā 
noteiktajām prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicina mērķu sasniegšanu, kas 
izklāstīti 2. pantā;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 185
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pieņemot deleģētu aktu, ar ko svītro 
novecojušu kopējas ieinteresētības 
projektu no pielikuma, Komisija izvērtē, 
vai šāds projekts vairs neatbilst 
vajadzībām, kas izklāstītas 7. punktā, vai 
vairs neatbilst kritērijiem, kas noteikti 
8. punktā.

9. Pieņemot deleģētu aktu, ar ko svītro 
novecojušu kopīgu interešu projektu no 
pielikuma, Komisija izvērtē, vai šāds 
projekts vairs neatbilst vajadzībām, kas 
izklāstītas 7. punktā, vai vairs neatbilst 
kritērijiem, kas noteikti 8. punktā, un 
informē par to Eiropas Parlamentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz informāciju, kas 
saņemta saskaņā ar Regulas XXX, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, 21. pantu 
dalībvalstis un Komisija apmainās ar 
informāciju par progresu, kas panākts šo 
vadlīniju īstenošanā.

1. Pamatojoties uz informāciju, kas 
saņemta saskaņā ar Regulas XXX, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, 21. pantu 
dalībvalstis un Komisija apmainās ar 
informāciju par progresu, kas panākts šo 
pamatnostādņu īstenošanā. Gada pārskatu 
par šo informāciju nosūta Eiropas 
Parlamentam. 

Or. fr

Grozījums Nr. 187
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz informāciju, kas
saņemta saskaņā ar Regulas XXX, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, 21. pantu 
dalībvalstis un Komisija apmainās ar 
informāciju par progresu, kas panākts šo 
vadlīniju īstenošanā.

1. Pamatojoties uz informāciju, kas 
saņemta saskaņā ar Regulas XXX, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, 21. pantu 
dalībvalstis, Komisija un Eiropas 
Parlaments apmainās ar informāciju par 
progresu, kas panākts šo pamatnostādņu
īstenošanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai palīdz ekspertu grupa, kuras 
sastāvā ir pārstāvis no katras dalībvalsts un 
kura uzrauga šo vadlīniju īstenošanu, 
palīdz plānošanā, izmantojot valstu 
stratēģijas attiecībā uz ātrgaitas internetu 
un infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties 
ar informāciju. Ekspertu grupa var izskatīt 
jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz 
Eiropas telekomunikāciju tīklu attīstību.

2. Komisijai palīdz ekspertu grupa, kuras 
sastāvā ir pārstāvis no katras dalībvalsts un 
kura uzrauga šo pamatnostādņu īstenošanu, 
palīdz plānošanā, izmantojot valstu 
stratēģijas attiecībā uz ātrgaitas internetu 
un infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties 
ar informāciju. Ekspertu grupa var izskatīt 
jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz 
Eiropas telekomunikāciju tīklu attīstību.

Jo īpaši ekspertu grupa palīdz Komisijai 
šādās jomās:
sagatavošanas darbā pirms gada un 
daudzgadu darba programmu izstrādes un 
izvērtēšanas, kuras minētas attiecīgi 
Regulas (ES) Nr. xxxx/2012, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (EISI regula) 17. panta 1. un 
2. punktā; pasākumos, kas jāveic, lai 
izvērtētu, kā darba programma ir īstenota 
finansiālā un tehniskā līmenī; 
sagatavošanas darbā pirms 5. panta 
6. punktā minēto deleģēto aktu izstrādes.
Komisija visās ekspertu grupas sanāksmēs 
informē par to, kas paveikts, īstenojot 
darba programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 189
András Gyürk

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai palīdz ekspertu grupa, kuras 
sastāvā ir pārstāvis no katras dalībvalsts un 
kura uzrauga šo vadlīniju īstenošanu, 
palīdz plānošanā, izmantojot valstu 
stratēģijas attiecībā uz ātrgaitas internetu 
un infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties 

2. Komisijai palīdz komunikāciju 
komiteja, kuras sastāvā ir pārstāvis no 
katras dalībvalsts un kura uzrauga šo 
pamatnostādņu īstenošanu, palīdz 
plānošanā, izmantojot valstu stratēģijas 
attiecībā uz ātrgaitas internetu un 
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ar informāciju. Ekspertu grupa var izskatīt 
jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz 
Eiropas telekomunikāciju tīklu attīstību.

infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties ar 
informāciju. Komunikāciju komiteja var 
izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas attiecas 
uz Eiropas telekomunikāciju tīklu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai palīdz ekspertu grupa, kuras 
sastāvā ir pārstāvis no katras dalībvalsts
un kura uzrauga šo vadlīniju īstenošanu, 
palīdz plānošanā, izmantojot valstu 
stratēģijas attiecībā uz ātrgaitas internetu 
un infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties 
ar informāciju. Ekspertu grupa var izskatīt 
jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz 
Eiropas telekomunikāciju tīklu attīstību.

2. Komisijai palīdz ekspertu grupa, kura 
noteikta 7.a pantā un kura uzrauga šo 
pamatnostādņu īstenošanu, palīdz 
plānošanā, izmantojot valstu stratēģijas 
attiecībā uz ātrgaitas internetu un 
infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties ar 
informāciju. Ekspertu grupa var izskatīt 
jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz 
Eiropas telekomunikāciju tīklu attīstību.

Or. fr

Grozījums Nr. 191
András Gyürk

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopā ar Regulas XXX, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, vidusposma novērtējumu un 
ex-post novērtējumu un pēc apspriešanās ar 
ekspertu grupu Komisija publicē ziņojumu 
par panākumiem šo vadlīniju īstenošanā. 
Šis ziņojums tiks iesniegts Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

3. Kopā ar Regulas XXX, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, vidusposma novērtējumu un 
ex-post novērtējumu un pēc apspriešanās ar 
komunikāciju komiteju Komisija publicē 
ziņojumu par panākumiem šo vadlīniju 
īstenošanā. Šis ziņojums tiks iesniegts 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
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Reģionu komitejai. Reģionu komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 192
András Gyürk

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Minētajā ziņojumā sniedz 
novērtējumu par šādiem aspektiem:
(a) sekmēm, kas gūtas kopīgu interešu 
projektu izstrādē, būvniecībā un laišanā 
ekspluatācijā un — attiecīgā gadījumā —
īstenošanas kavējumiem un citām 
grūtībām;
(b) līdzekļiem, ko Savienība piešķīrusi un 
izmaksājusi kopīgo interešu projektiem 
saskaņā ar noteikumiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā (ES) 
Nr. xxxx/2012, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, tos salīdzinot ar finansēto 
kopīgo interešu projektu kopējo vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 193
András Gyürk

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajos ziņojumos Komisija izvērtē arī to, 
vai kopējas ieinteresētības projekta joma 
turpina atspoguļot politiskās prioritātes, 
tehnoloģiju attīstību vai situāciju 
attiecīgajos tirgos. Par galvenajiem 

4. Šajos ziņojumos Komisija izvērtē arī to, 
vai kopīgo interešu projekta joma turpina 
atspoguļot Savienības prioritātes, 
tehnoloģiju attīstību vai situāciju 
attiecīgajos tirgos. Par galvenajiem 
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projektiem šajos ziņojumos iekļauj 
ietekmes uz vidi analīzi, ņemot vērā 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzības un noturību 
katastrofu gadījumā. Šādu pārskatīšanu var 
veikt arī jebkurā citā laikā, kad to uzskata 
par lietderīgu.

projektiem šajos ziņojumos iekļauj 
ietekmes uz vidi analīzi, ņemot vērā 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzības un noturību 
katastrofu gadījumā. Šādu pārskatīšanu var 
veikt arī jebkurā citā laikā, kad to uzskata 
par lietderīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 194
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija izveido sabiedrībai viegli 
pieejamu infrastruktūras pārredzamības 
platformu. Platforma ietver:
(a) vispārīgu, regulāri atjauninātu 
informāciju, tostarp informāciju par katru 
kopīgo interešu projektu;
(b) katra kopīgo interešu projekta
īstenošanas plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Ekspertu grupa

1. Ekspertu grupu izveido saskaņā ar šo 
regulu, lai tā palīdzētu Komisijai un 
Eiropas Investīciju bankai (EIB) izvērtēt 
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projektus.
2. Ekspertu grupas sastāvā ir 
komunikāciju komitejas locekļi un 
neatkarīgi eksperti, ko izvirzījusi Komisija 
saskaņā ar šīs regulas 8. pantā noteikto 
kārtību.
3. Ekspertu grupa iesaistās strukturētā 
sadarbībā ar ieinteresētajām personām, 
kuras piedalās telekomunikāciju tīklu un 
pakalpojumu plānošanā, attīstīšanā un 
pārvaldībā un starp kurām ir, piemēram, 
vietējās un reģionālās iestādes, valsts 
regulatīvās iestādes un Eiropas 
Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācija (BEREC), interneta 
pakalpojumu sniedzēji, publisko tīklu 
administratori un sastāvdaļu ražotāji.
4. Komisija un EIB īpašu uzmanību 
pievērš ekspertu grupas piezīmēm un 
publiski pamato visus gadījumus, kad šīs 
piezīmes netiek ņemtas vērā.

Or. fr

Grozījums Nr. 196
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 5. panta 
6. punktā, ir jāuztic Komisijai uz 
nenoteiktu laika periodu no dienas, kad 
stājas spēkā šī regula.

(2) Pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 
5. panta 6. punktā, ir jāuztic Komisijai uz 
piecu gadu laika periodu no dienas, kad 
stājas spēkā šī regula.

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
un Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
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katra laikposma beigām.

Or. ro

Grozījums Nr. 197
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
5. panta 6. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Šo periodu pagarina par 
diviem mēnešiem pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
5. panta 6. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome četru
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Šo periodu pagarina par 
diviem mēnešiem pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējas ieinteresētības projektu mērķis ir 
novērst šaurās vietas, kas kavē digitālā 
vienotā tirgus pabeigšanu, t. i., nodrošināt 
savienojumu ar tīklu un piekļuvi digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrai, arī pāri 
robežām.

Kopīgu interešu projektu mērķis ir novērst 
šaurās vietas, kas kavē digitālā vienotā 
tirgus pabeigšanu, t. i., nodrošināt 
savienojumu ar tīklu un piekļuvi digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrai, arī pāri 
robežām. To mērķis ir arī nodrošināt 
vienādu iespēju principu iedzīvotājiem 
attiecībā uz piekļuvi digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrām par pieņemamu cenu 
neatkarīgi no viņu atrašanās vietas 
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Eiropas Savienībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējas ieinteresētības projektu mērķis ir 
novērst šaurās vietas, kas kavē digitālā 
vienotā tirgus pabeigšanu, t. i., nodrošināt 
savienojumu ar tīklu un piekļuvi digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrai, arī pāri 
robežām.

Kopīgu interešu projektu mērķis ir novērst 
šaurās vietas, kas kavē digitālā vienotā 
tirgus pabeigšanu, t. i., nodrošināt 
savienojumu ar tīklu un piekļuvi digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrai, arī pāri 
robežām, tādējādi sekmējot pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras) izvēršana un attīstība 
sniedz ieguldījumu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas 
un izveidojot plaukstošu digitālo vienoto 
tirgu. Jo īpaši to izvēršana nodrošinās 
ātrāku piekļuvi internetam, informācijas 
tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, tostarp 
bērnu un jauniešu, uzņēmumu un valdību 
ikdienu, palielinās sadarbspēju un atvieglos 
saskaņošanu vai konverģenci ar kopīgi 
pieņemtiem standartiem.

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras) izvēršana un attīstība 
sniedz ieguldījumu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas 
un izveidojot plaukstošu digitālo vienoto 
tirgu. Jo īpaši to izvēršana nodrošinās 
ātrāku piekļuvi internetam, informācijas 
tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, tostarp 
bērnu un jauniešu, gados vecāku cilvēku 
un personu ar invaliditāti, uzņēmumu un 
valdību, tostarp mācību iestāžu visos 
izglītības līmeņos,  ikdienu, palielinās 
sadarbspēju un atvieglos saskaņošanu vai 
konverģenci ar kopīgi pieņemtiem 
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standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras) izvēršana un attīstība 
sniedz ieguldījumu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas 
un izveidojot plaukstošu digitālo vienoto 
tirgu. Jo īpaši to izvēršana nodrošinās 
ātrāku piekļuvi internetam, informācijas 
tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, tostarp 
bērnu un jauniešu, uzņēmumu un valdību 
ikdienu, palielinās sadarbspēju un atvieglos 
saskaņošanu vai konverģenci ar kopīgi 
pieņemtiem standartiem.

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras) izvēršana un attīstība 
sniedz ieguldījumu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas,
sekmējot jaunus ieguldījumus un 
izveidojot plaukstošu digitālo vienoto tirgu. 
Jo īpaši to izvēršana nodrošinās ātrāku 
piekļuvi internetam, informācijas 
tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, tostarp 
bērnu un jauniešu, uzņēmumu un valdību 
ikdienu, palielinās sadarbspēju un atvieglos 
saskaņošanu vai konverģenci ar kopīgi 
pieņemtiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras) izvēršana un attīstība 
sniedz ieguldījumu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas 
un izveidojot plaukstošu digitālo vienoto 
tirgu. Jo īpaši to izvēršana nodrošinās 

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras) izvēršana un attīstība 
sniedz ieguldījumu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas 
un izveidojot plaukstošu digitālo vienoto 
tirgu. Jo īpaši to izvēršana nodrošinās 
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ātrāku piekļuvi internetam, informācijas 
tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, tostarp 
bērnu un jauniešu, uzņēmumu un valdību 
ikdienu, palielinās sadarbspēju un atvieglos 
saskaņošanu vai konverģenci ar kopīgi 
pieņemtiem standartiem.

ātrāku piekļuvi internetam, informācijas 
tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, tostarp 
bērnu un jauniešu, uzņēmumu, augstskolu
un valdību ikdienu, palielinās sadarbspēju 
un atvieglos saskaņošanu vai konverģenci 
ar kopīgi pieņemtiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. iedaļa – a punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Inovatīva pārvaldība, kartēšana un 
pakalpojumi. Tehniskās palīdzības 
pasākumi, ja tie vajadzīgi ieviešanai un 
pārvaldībai, ietvers projektu un 
ieguldījumu plānošanu un priekšizpēti, 
atbalstot ieguldījumu pasākumus un 
finanšu instrumentus. Eiropas mēroga 
platjoslas infrastruktūru kartēšana attīstīs 
attiecīgo teritoriju pastāvīgu detalizētu 
fizisko uzmērīšanu un dokumentāciju, 
analizēs piekļuves tiesības, novērtēs 
potenciālu uzlabot esošās iekārtas utt. 
Jāievēro Direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE 
direktīvas) principi un ar to saistītās 
standartizācijas darbības. Tehniskās 
palīdzības pasākumi var atbalstīt arī 
veiksmīgu ieguldījumu un ieviešanas 
modeļu atkārtotu izmantošanu.

(a) Inovatīva pārvaldība, kartēšana un 
pakalpojumi. Tehniskās palīdzības 
pasākumi, ja tie vajadzīgi ieviešanai un 
pārvaldībai, ietvers projektu un 
ieguldījumu plānošanu un priekšizpēti, 
atbalstot ieguldījumu pasākumus un 
finanšu instrumentus. Eiropas mēroga 
platjoslas infrastruktūru kartēšana attīstīs 
attiecīgo teritoriju pastāvīgu detalizētu 
fizisko uzmērīšanu un dokumentāciju, 
analizēs piekļuves tiesības, novērtēs 
potenciālu uzlabot esošās iekārtas utt. 
Procedūras pamatā var būt 
Direktīvas 2002/21/EK (kopējie 
reglamentējošie noteikumi attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem) 12. panta 4. punkts, un 
tajā jāievēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 14. marta 
Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE direktīvas) 
principi un ar to saistītās standartizācijas 
darbības. Tehniskās palīdzības pasākumi 
var atbalstīt arī veiksmīgu ieguldījumu un 
ieviešanas modeļu atkārtotu izmantošanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 204
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. iedaļa – a punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Inovatīva pārvaldība, kartēšana un 
pakalpojumi. Tehniskās palīdzības 
pasākumi, ja tie vajadzīgi ieviešanai un 
pārvaldībai, ietvers projektu un 
ieguldījumu plānošanu un priekšizpēti, 
atbalstot ieguldījumu pasākumus un 
finanšu instrumentus. Eiropas mēroga 
platjoslas infrastruktūru kartēšana attīstīs 
attiecīgo teritoriju pastāvīgu detalizētu 
fizisko uzmērīšanu un dokumentāciju, 
analizēs piekļuves tiesības, novērtēs 
potenciālu uzlabot esošās iekārtas utt. 
Jāievēro Direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE 
direktīvas) principi un ar to saistītās 
standartizācijas darbības. Tehniskās 
palīdzības pasākumi var atbalstīt arī 
veiksmīgu ieguldījumu un ieviešanas 
modeļu atkārtotu izmantošanu.

(a) Inovatīva pārvaldība, kartēšana un 
pakalpojumi. Tehniskās palīdzības 
pasākumi, ja tie vajadzīgi ieviešanai un 
pārvaldībai, ietvers projektu un 
ieguldījumu plānošanu un priekšizpēti, 
atbalstot ieguldījumu pasākumus un 
finanšu instrumentus. Eiropas mēroga 
platjoslas infrastruktūru kartēšana kopā ar 
pašreizējo un plānoto infrastruktūru 
kartēšanu, tostarp transporta un 
enerģētikas jomā, attīstīs attiecīgo 
teritoriju pastāvīgu detalizētu fizisko 
uzmērīšanu un dokumentāciju, analizēs 
piekļuves tiesības, novērtēs potenciālu 
uzlabot esošās iekārtas utt. Jāievēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 14. marta
Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE) principi un ar 
to saistītās standartizācijas darbības. 
Tehniskās palīdzības pasākumi var atbalstīt 
arī veiksmīgu ieguldījumu un ieviešanas 
modeļu atkārtotu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. iedaļa – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs darbības var ietvert arī klimata Šajās darbībās jāietver arī klimata 
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pārmaiņu aspektu pārbaudi, lai novērtētu 
ar klimatu saistītos riskus un nodrošinātu 
infrastruktūras noturību katastrofu 
gadījumā saskaņā ar attiecīgajām prasībām, 
kas noteiktas ES vai valstu tiesību aktos.

pārmaiņu aspektu pārbaude, lai novērtētu 
ar klimatu saistītos riskus un nodrošinātu 
infrastruktūras noturību katastrofu 
gadījumā saskaņā ar attiecīgajām prasībām, 
kas noteiktas ES vai valstu tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. iedaļa – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Atbalsta darbības un citi tehniskā 
atbalsta pasākumi. Šie pasākumi ir 
nepieciešami, lai sagatavotu vai palīdzētu 
īstenot kopējas ieinteresētības projektus 
vai paātrināt to uzsākšanu. Digitālo 
pakalpojumu jomā atbalsta darbības arī 
stimulē un veicina jauno digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras darbības 
uzsākšanu, kas var izrādīties vajadzīgas vai 
lietderīgas, pamatojoties uz tehnoloģiju 
attīstību, izmaiņām attiecīgajos tirgos vai 
jaunām politiskajām prioritātēm.

(b) Atbalsta darbības un citi tehniskā 
atbalsta pasākumi. Šie pasākumi ir 
nepieciešami, lai sagatavotu vai palīdzētu 
īstenot kopīgu interešu projektus vai 
paātrināt to uzsākšanu. Tajos var būt 
paredzēta tehniskas un finansiālas 
vadības palīdzība, kas sekmē kopīgu 
interešu projektu sagatavošanu, lai gūtu 
finansiālu atbalstu tirgū vai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
(ES) Nr. xxxx/2012, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu. Digitālo pakalpojumu jomā 
atbalsta darbības arī stimulē un veicina 
jauno digitālo pakalpojumu infrastruktūras 
darbības uzsākšanu, kas var izrādīties 
vajadzīgas vai lietderīgas, pamatojoties uz 
tehnoloģiju attīstību, izmaiņām attiecīgajos 
tirgos vai jaunām politiskajām prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Komisija atvēl pietiekamus resursus administratīvai 
palīdzībai un atbalstam, šajā nolūkā izmantojot finanšu vadību dalībvalstīm, lai atvieglotu šā 
jaunā mehānisma īstenošanu.

Grozījums Nr. 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitālās programmas mērķu sasniegšanai 
būs nepieciešami ieguldījumi jomās, 
kurās nav izdevīga uzņēmējdarbība vai 
kur izdevīgumu jāpalielina mērķa 
sasniegšanas laikā. Pamatojoties uz 
iespējamiem ieguldījumiem, var raksturot 
šāda veida jomas.

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Savienības 
finansiālais atbalsts ir jānovirza uz 
jomām, kurās bez šāda atbalsta 
komerciālās iniciatīvas būtu 
nepietiekamas pašreizējā vai gaidāmā 
pieprasījuma apmierināšanai, lai tādējādi 
palīdzētu sasniegt Digitalizācijas
programmas mērķus. Pamatojoties uz 
iespējamiem ieguldījumiem, var raksturot 
šāda veida jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitālās programmas mērķu sasniegšanai 
būs nepieciešami ieguldījumi jomās, kurās 
nav izdevīga uzņēmējdarbība vai kur 
izdevīgumu jāpalielina mērķa sasniegšanas 
laikā. Pamatojoties uz iespējamiem 
ieguldījumiem, var raksturot šāda veida 
jomas.

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanai būs nepieciešami ieguldījumi 
jomās, kurās nav izdevīga uzņēmējdarbība 
vai kur izdevīgums jāpalielina mērķa 
sasniegšanas laikā. Pamatojoties uz 
iespējamiem ieguldījumiem un ievērojot 
to, ka plānotās izvēršanas atbalsts galu 
galā jānosaka atkarībā no attiecīgās 
ģeogrāfiskās situācijas, var raksturot šāda 
veida jomas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 209
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitālās programmas mērķu sasniegšanai 
būs nepieciešami ieguldījumi jomās, kurās 
nav izdevīga uzņēmējdarbība vai kur
izdevīgumu jāpalielina mērķa sasniegšanas 
laikā. Pamatojoties uz iespējamiem 
ieguldījumiem, var raksturot šāda veida 
jomas.

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanai būs nepieciešami ieguldījumi 
jomās, kurās nav izdevīga uzņēmējdarbība
vai kurās izdevīgums jāpalielina mērķa 
sasniegšanas laikā, vai kurās ir 
nelabvēlīga tirgus situācija. Pamatojoties 
uz iespējamiem ieguldījumiem, var 
raksturot šāda veida jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitālās programmas mērķu sasniegšanai 
būs nepieciešami ieguldījumi jomās, kurās 
nav izdevīga uzņēmējdarbība vai kur 
izdevīgumu jāpalielina mērķa sasniegšanas 
laikā. Pamatojoties uz iespējamiem 
ieguldījumiem, var raksturot šāda veida 
jomas.

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā kopš 
telekomunikāciju tirgus liberalizācijas 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanai būs nepieciešami ieguldījumi 
jomās, kurās nav izdevīga uzņēmējdarbība 
vai kur izdevīgums jāpalielina mērķa 
sasniegšanas laikā. Pamatojoties uz 
iespējamiem ieguldījumiem, var raksturot 
šāda veida jomas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 211
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitālās programmas mērķu sasniegšanai 
būs nepieciešami ieguldījumi jomās, kurās 
nav izdevīga uzņēmējdarbība vai kur 
izdevīgumu jāpalielina mērķa sasniegšanas 
laikā. Pamatojoties uz iespējamiem 
ieguldījumiem, var raksturot šāda veida 
jomas.

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 
galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 
sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 
Digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanai var būt nepieciešami 
ieguldījumi jomās, kurās nav izdevīga 
uzņēmējdarbība vai kur izdevīgums
jāpalielina mērķa sasniegšanas laikā. 
Pamatojoties uz iespējamiem 
ieguldījumiem, var raksturot šāda veida 
jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu parasti apkalpo maza ātruma 
savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 
neapkalpo vispār. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas, 
iespējams, apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem. Šie apgabali aptver 
attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kur 
ieguldījumu izmaksas ir vai nu ļoti 
augstas vai ienākumi ir zemi. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalsts šajos apgabalos var papildināt 

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu parasti apkalpo maza ātruma 
savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 
neapkalpo vispār. Šie apgabali aptver 
attālākos un mazapdzīvotos reģionus, 
kuros ieguldījumu izmaksas ir ļoti augstas 
vai ienākumi ir zemi. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas no 
kohēzijas vai lauku attīstības fondiem 
apvienojumā ar finanšu instrumentiem 
saskaņā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu.
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pieejamos kohēzijas fondus un lauku 
attīstības un citu tiešo publisko atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu parasti apkalpo maza ātruma 
savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 
neapkalpo vispār. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas, 
iespējams, apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem. Šie apgabali aptver 
attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kur 
ieguldījumu izmaksas ir vai nu ļoti augstas 
vai ienākumi ir zemi. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalsts šajos apgabalos var papildināt 
pieejamos kohēzijas fondus un lauku 
attīstības un citu tiešo publisko atbalstu.

Lauku apvidus, apgabalus ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu un reģionus, kuros ir 
būtiska un pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, 
galējos ziemeļu reģionus ar ļoti zemu 
iedzīvotāju blīvumu, kā arī salas un 
pārrobežu un kalnu reģionus, parasti 
apkalpo maza ātruma savienojumi, un 
dažos gadījumos pat tos neapkalpo vispār. 
Maz ticams, ka ieguldījumu izdevīgums 
būs dzīvotspējīgs, un maz ticams, ka 
Eiropas mērķi tiks sasniegti līdz 
2020. gadam. Ieguldījumiem šajos 
apgabalos vajadzīgs lielāks finansiālais 
atbalsts, ko sniedz dotācijas, iespējams, 
apvienojumā ar finanšu instrumentiem. Šie 
apgabali aptver attālākos un mazapdzīvotos 
reģionus, kur ieguldījumu izmaksas ir vai 
nu ļoti augstas vai ienākumi ir zemi. 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta atbalsts šajos apgabalos var 
papildināt pieejamos kohēzijas fondus un 
lauku attīstības un citu tiešo publisko 
atbalstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 214
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu parasti apkalpo maza ātruma 
savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 
neapkalpo vispār. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas, 
iespējams, apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem. Šie apgabali aptver 
attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kur 
ieguldījumu izmaksas ir vai nu ļoti augstas 
vai ienākumi ir zemi. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalsts šajos apgabalos var papildināt 
pieejamos kohēzijas fondus un lauku 
attīstības un citu tiešo publisko atbalstu.

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu parasti apkalpo maza vai vidēja 
ātruma savienojumi, un dažos gadījumos 
pat tos neapkalpo vispār. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas, 
iespējams, apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem. Šie apgabali aptver lauku, 
attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kuros 
ieguldījumu izmaksas ir ļoti augstas vai 
ienākumi ir zemi. Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta atbalsts šajos 
apgabalos var papildināt pieejamos 
kohēzijas fondus un lauku attīstības un citu 
tiešo publisko atbalstu.

Or. ro

Grozījums Nr. 215
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu parasti apkalpo maza ātruma 
savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 
neapkalpo vispār. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas, 
iespējams, apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem. Šie apgabali aptver 
attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kur 

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu, īpaši salas un kalnainos 
reģionus, parasti apkalpo maza ātruma 
savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 
neapkalpo vispār. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas, 
iespējams, apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem. Šie apgabali aptver 
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ieguldījumu izmaksas ir vai nu ļoti augstas 
vai ienākumi ir zemi. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalsts šajos apgabalos var papildināt 
pieejamos kohēzijas fondus un lauku 
attīstības un citu tiešo publisko atbalstu.

attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kur 
ieguldījumu izmaksas ir vai nu ļoti augstas 
vai ienākumi ir zemi. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalsts šajos apgabalos var papildināt 
pieejamos kohēzijas fondus un lauku 
attīstības un citu tiešo publisko atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biezi apdzīvota/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi.
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi 
finansiālo atbalstu var arī paredzēt 
ieguldījumiem blīvi apdzīvotās pilsētu 
teritorijās, kas nepiesaista pietiekamu 
ieguldījumu, neraugoties uz ieguvumiem 
sabiedrībai, ko tie radītu, ar nosacījumu, 
ka tas ir pilnīgā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 
106. pantu, kā arī, ja nepieciešams, ar 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

Biezi apdzīvotas/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 217
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biezi apdzīvota/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi.
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi 
finansiālo atbalstu var arī paredzēt 
ieguldījumiem blīvi apdzīvotās pilsētu 
teritorijās, kas nepiesaista pietiekamu 
ieguldījumu, neraugoties uz ieguvumiem 
sabiedrībai, ko tie radītu, ar nosacījumu, 
ka tas ir pilnīgā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 
106. pantu, kā arī, ja nepieciešams, ar 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

Biezi apdzīvotas/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biezi apdzīvota/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi. 
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 

Biezi apdzīvotas/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi. 
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
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ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi 
finansiālo atbalstu var arī paredzēt 
ieguldījumiem blīvi apdzīvotās pilsētu 
teritorijās, kas nepiesaista pietiekamu 
ieguldījumu, neraugoties uz ieguvumiem 
sabiedrībai, ko tie radītu, ar nosacījumu, ka 
tas ir pilnīgā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 
106. pantu, kā arī, ja nepieciešams, ar 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Dažos 
gadījumos ir izveidoti optiskās šķiedras 
pilsēttīkli, kurus izmanto ārkārtīgi maz un 
kuri nav pieejami privātajiem 
uzņēmumiem. Tādējādi finansiālo atbalstu 
var arī paredzēt ieguldījumiem blīvi 
apdzīvotās pilsētu teritorijās, kas 
nepiesaista pietiekamu ieguldījumu, 
neraugoties uz ieguvumiem sabiedrībai, ko 
tie radītu, ar nosacījumu, ka tas ir pilnīgā 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 101., 102. un 106. pantu, kā arī, ja 
nepieciešams, ar Kopienas 
pamatnostādnēm valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu 
ātru izvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biezi apdzīvota/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi. 
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi 
finansiālo atbalstu var arī paredzēt 
ieguldījumiem blīvi apdzīvotās pilsētu 
teritorijās, kas nepiesaista pietiekamu 
ieguldījumu, neraugoties uz ieguvumiem 
sabiedrībai, ko tie radītu, ar nosacījumu, ka 
tas ir pilnīgā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 
106. pantu, kā arī, ja nepieciešams, ar 

Biezi apdzīvotas/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi. 
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi 
finansiālo atbalstu var arī paredzēt 
ieguldījumiem blīvi apdzīvotās pilsētu 
teritorijās, kas nepiesaista pietiekamu 
ieguldījumu, neraugoties uz ieguvumiem 
sabiedrībai, ko tie radītu, ar nosacījumu, ka 
tas ir pilnīgā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 
106. pantu, tas nedrīkst radīt tirgus 
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Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

kropļojumus un privāto ieguldījumu 
izstumšanu, kā arī, ja nepieciešams, ar 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biezi apdzīvota/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi. 
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi 
finansiālo atbalstu var arī paredzēt 
ieguldījumiem blīvi apdzīvotās pilsētu 
teritorijās, kas nepiesaista pietiekamu 
ieguldījumu, neraugoties uz ieguvumiem 
sabiedrībai, ko tie radītu, ar nosacījumu, ka 
tas ir pilnīgā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 
106. pantu, kā arī, ja nepieciešams, ar 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

Biezi apdzīvotas/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi. 
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi var 
arī paredzēt finanšu instrumentu 
izmantošanu ieguldījumiem blīvi 
apdzīvotās pilsētu teritorijās, kas 
nepiesaista pietiekamu ieguldījumu, 
neraugoties uz ieguvumiem sabiedrībai, ko 
tie radītu, ar nosacījumu, ka tas ir pilnīgā 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 101., 102. un 106. pantu, kā arī, ja 
nepieciešams, ar Kopienas 
pamatnostādnēm valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu 
ātru izvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Catherine Trautmann
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biezi apdzīvota/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi. 
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi 
finansiālo atbalstu var arī paredzēt 
ieguldījumiem blīvi apdzīvotās pilsētu 
teritorijās, kas nepiesaista pietiekamu 
ieguldījumu, neraugoties uz ieguvumiem 
sabiedrībai, ko tie radītu, ar nosacījumu, ka 
tas ir pilnīgā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 
106. pantu, kā arī, ja nepieciešams, ar 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

Biezi apdzīvotas/pilsētu teritorijas —
izņemot dažus apgabalus, kur ienākumi ir 
zemi, — parasti labi apkalpo vidēji ātri līdz 
ātri savienojumi, ko bieži nodrošina 
konkurējoši kabeļtelevīzijas un 
telekomunikāciju operatoru piedāvājumi. 
Tomēr šīs relatīvi apmierinošās situācijas 
dēļ ir ierobežoti tirgus stimuli ieguldīt ļoti 
ātros tīklos, piemēram, optiskās šķiedras 
kabeļu līnijās līdz lietotājam. Tādējādi 
finansiālo atbalstu var arī paredzēt 
ieguldījumiem blīvi apdzīvotās pilsētu 
teritorijās, kas nepiesaista pietiekamu 
ieguldījumu, neraugoties uz ieguvumiem 
sabiedrībai, ko tie radītu, ar nosacījumu, ka 
tas ir pilnīgā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 
106. pantu, kā arī, ja nepieciešams, ar 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
atklātu platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 222
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazāk attīstītos apgabalos atbalstu 
platjoslas tīklu izvēršanai nodrošina 
pirmkārt struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
instrumenti. Lai sasniegtu šīs regulas 
mērķus, ja nepieciešams, šādu atbalstu 
var papildināt dotācijas un/vai finanšu 
instrumenti no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta. Sinerģijas starp 
EISI darbībām šajos reģionos un 

Mazāk attīstītos apgabalos atbalstu 
platjoslas tīklu izvēršanai nodrošina 
galvenokārt struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda instrumenti. Tos papildina finanšu 
instrumenti no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta, izmantojot 
atbilstošu koordinācijas mehānismu.
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struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
atbalstu var pastiprināt, izmantojot 
atbilstošu koordinācijas mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazāk attīstītos apgabalos atbalstu 
platjoslas tīklu izvēršanai nodrošina 
pirmkārt struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
instrumenti. Lai sasniegtu šīs regulas 
mērķus, ja nepieciešams, šādu atbalstu var 
papildināt dotācijas un/vai finanšu 
instrumenti no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta. Sinerģijas starp 
EISI darbībām šajos reģionos un 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbalstu 
var pastiprināt, izmantojot atbilstošu 
koordinācijas mehānismu.

Mazāk attīstītos apgabalos atbalstu 
platjoslas tīklu izvēršanai nodrošina
galvenokārt atbilstīgi pašu resursi vai, ja 
tas nav iespējams, struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda instrumenti. Lai sasniegtu 
šīs regulas mērķus, ja nepieciešams, šādu 
atbalstu var papildināt dotācijas un/vai 
finanšu instrumenti no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta. 
Sinerģijas starp EISI darbībām šajos 
reģionos un struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda atbalstu var pastiprināt, izmantojot 
atbilstošu koordinācijas mehānismu.

Or. fr

Grozījums Nr. 224
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazāk attīstītos apgabalos atbalstu 
platjoslas tīklu izvēršanai nodrošina 
pirmkārt struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
instrumenti. Lai sasniegtu šīs regulas 
mērķus, ja nepieciešams, šādu atbalstu var 
papildināt dotācijas un/vai finanšu 

Mazāk attīstītos apgabalos atbalstu 
platjoslas tīklu izvēršanai nodrošina 
galvenokārt struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda instrumenti. Lai sasniegtu šīs regulas 
mērķus, ja nepieciešams, šādu atbalstu var 
papildināt dotācijas un/vai finanšu 
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instrumenti no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta. Sinerģijas starp 
EISI darbībām šajos reģionos un 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbalstu 
var pastiprināt, izmantojot atbilstošu 
koordinācijas mehānismu.

instrumenti no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta. Sinerģijas starp 
EISI darbībām šajos reģionos un 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbalstu 
var pastiprināt, izmantojot atbilstošu 
koordinācijas mehānismu un novēršot 
jebkādu dublēšanu vai neiekļaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģionu iedalījums iepriekš minētajās 
kategorijās orientējoši sniegts kartē.

Reģionu iedalījums iepriekš minētajās 
kategorijās orientējoši sniegts kartē.
Jāatzīmē, ka reģionos var būt apgabali, 
kuros iedzīvotāju blīvums ļoti atšķiras.

Or. fr

Grozījums Nr. 226
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas sekmē kopējas 
ieinteresētības projektus platjoslas tīklu 
jomā, veido sabalansētu portfeli, ietverot 
projektus, kas vērsti uz Digitālās 
programmas 30 Mb/s un 100 Mb/s mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši ietverot projektus 
piepilsētas un lauku apgabalos, kā arī 
apgabalus visā Eiropas Savienībā.

Darbības, kas sekmē kopīgu interešu
projektus platjoslas tīklu jomā, ietver 
piepilsētas un lauku apgabalus, kā arī 
apgabalus visā Eiropas Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas sekmē kopējas 
ieinteresētības projektus platjoslas tīklu 
jomā, veido sabalansētu portfeli, ietverot 
projektus, kas vērsti uz Digitālās 
programmas 30 Mb/s un 100 Mb/s mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši ietverot projektus 
piepilsētas un lauku apgabalos, kā arī 
apgabalus visā Eiropas Savienībā.

Darbības, kas sekmē kopīgu interešu
projektus platjoslas tīklu jomā, veido 
sabalansētu portfeli, ietverot projektus, kas 
vērsti uz 100 Mb/s un 1 Gb/s mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši ietverot projektus 
piepilsētas, lauku un pilsētu apgabalos, kā 
arī apgabalus visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas sekmē kopējas 
ieinteresētības projektus platjoslas jomā, 
neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas:

Darbības, kas sekmē kopīgu interešu
projektus platjoslas jomā:

Or. en

Grozījums Nr. 229
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, (a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
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kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vispārējo 
pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; vai

kas spēj visām ES mājsaimniecībām 
nodrošināt 100 Mb/s vai lielāku ātrumu 
un, ja tas nav iespējams, lielāko iespējamo
ātrumu.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vispārējo 
pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; vai

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķi par 
vispārējo pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu
vai pat vēl augstākus valsts vai reģionālos 
mērķus; vai

Or. en

Grozījums Nr. 231
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vispārējo 
pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; vai

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt mērķi 
par vispārējo pārklājumu ar 100 Mb/s
ātrumu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 232
Teresa Riera Madurell
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vispārējo 
pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; vai

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķi par 
vispārējo pārklājumu ar 30 Mb/s un 
lielāku ātrumu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 233
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vispārējo 
pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; vai

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam vismaz sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķi par 
vispārējo pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 234
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vispārējo 
pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; vai

(a) atbalsta ieguldījumus atklātos platjoslas 
tīklos, kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķi par 
vispārējo pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; 
vai

Or. fr
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Grozījums Nr. 235
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vispārējo 
pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; vai

(a) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķi par 
vispārējo pārklājumu ar 30 Mb/s ātrumu; 
kā arī

Or. fr

Grozījums Nr. 236
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vismaz 
50 % mājsaimniecību, kas abonē 
pieslēgumu, kura ātrums ir virs 100 Mb/s;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 237
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kuri spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
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Digitālās programmas mērķi par vismaz 
50 % mājsaimniecību, kas abonē 
pieslēgumu, kura ātrums ir virs 100 Mb/s;

Digitalizācijas programmas mērķi vai pat 
vēl augstākus valsts vai reģionālos mērķus
un kuros vismaz 50 % mājsaimniecību 
abonē pieslēgumu, kura ātrums ir virs 
100 Mb/s;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vismaz 
50 % mājsaimniecību, kas abonē 
pieslēgumu, kura ātrums ir virs 100 Mb/s;

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt mērķi 
par vismaz 50 % mājsaimniecību, kas 
abonē pieslēgumu, kura ātrums ir virs 
1 Gb/s;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vismaz 
50 % mājsaimniecību, kas abonē 
pieslēgumu, kura ātrums ir virs 100 Mb/s;

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kuri spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķi un kuros
vismaz 75 % mājsaimniecību abonē 
pieslēgumu, kura ātrums ir virs 100 Mb/s;

Or. fr

Pamatojums

Vērienīgu mērķu noteikšana par vienādu attieksmi radīs iedzīvotāju paļāvību uz Eiropas 
kontinentu.
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Grozījums Nr. 240
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vismaz 
50 % mājsaimniecību, kas abonē 
pieslēgumu, kura ātrums ir virs 100 Mb/s;

(b) atbalsta ieguldījumus atklātos, īpaši 
ātros platjoslas tīklos, kuri spēj līdz 
2020. gadam sasniegt Digitalizācijas
programmas mērķi un kuros vismaz 50 % 
mājsaimniecību abonē pieslēgumu, kura 
ātrums ir virs 100 Mb/s;

Or. fr

Grozījums Nr. 241
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kas spēj līdz 2020. gadam sasniegt 
Digitālās programmas mērķi par vismaz 
50 % mājsaimniecību, kas abonē 
pieslēgumu, kura ātrums ir virs 100 Mb/s;

(b) atbalsta ieguldījumus platjoslas tīklos, 
kuri spēj līdz 2020. gadam sasniegt vismaz 
Digitalizācijas programmas mērķi un kuros
vismaz 50 % mājsaimniecību abonē 
pieslēgumu, kura ātrums ir 100 Mb/s;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, (c) atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
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jo īpaši konkurences tiesību aktiem; jo īpaši konkurences tiesību aktiem. Tikai 
konkurencei atvērti tīkli (izmantojot 
pilnvarotu trešās personas piekļuvi) ir 
tiesīgi saņemt šajā regulā noteikto 
publisko finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
jo īpaši konkurences tiesību aktiem;

(c) atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
jo īpaši konkurences tiesību aktiem un 
pienākumam nodrošināt piekļuvi, kā 
noteikts 3.a pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Atbalsta interneta atklāto būtību, 
nodrošinot, ka ir aizliegts bloķēt 
likumīgos pakalpojumus 
telekomunikāciju tīklos, kas veidoti 
saskaņā ar šo regulu, tajā pašā laikā 
atļaujot saprātīgu plūsmas pārvaldību 
tīkla pārblīves laikā, kad ir lielākais 
noslogojums, ievērojot pakalpojumu 
kvalitātes minimālās prasības, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvā 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām 
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attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (Universālā 
pakalpojuma direktīva).

Or. en

Grozījums Nr. 245
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 10. daļa– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un sastāv jo īpaši no viena vai vairākiem 
šādiem pasākumiem:

un sastāv jo īpaši no turpmāk 
uzskaitītajiem pasākumiem, kas noteikti 
šādā prioritārā secībā:

Or. en

Grozījums Nr. 246
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pasīvās fiziskās infrastruktūras vai 
apvienotas pasīvās un aktīvās fiziskās 
infrastruktūras un saistīto infrastruktūras 
elementu izvēršanu līdz ar šādas 
infrastruktūras izmantošanai 
nepieciešamajiem pakalpojumiem;

(a) pasīvās fiziskās infrastruktūras 
izvēršana;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 10. daļa – aa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) apvienotas pasīvās un aktīvās fiziskās 
infrastruktūras un saistīto infrastruktūras 
elementu izvēršana līdz ar šādas 
infrastruktūras izmantošanai 
nepieciešamajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 10. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) palīdzība kopīgu interešu projektu 
sagatavošanā, lai iegūtu finansējumu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulu (ES) Nr. xxxx/2012, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, vai palīdzība 
finanšu tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 11. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu platjoslas tīklu izvēršanu, kas savieno 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, tostarp 
gadījumos, kur vajadzīgi zemūdens kabeļi, 
atbalstīs, ja ir svarīgi izolētajām iedzīvotāju 
grupām nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
30 Mb/s vai lielāku ātrumu. Šis atbalsts 

Tādu platjoslas tīklu izvēršanu, kas savieno 
lauku un attālus apgabalus, salas, 
nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, tostarp 
gadījumos, kur vajadzīgi zemūdens kabeļi, 
atbalstīs, ja ir svarīgi izolētajām iedzīvotāju 
grupām nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
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papildinātu citus fondus, gan ES, gan 
valstu, kas pieejami šim mērķim.

30 Mb/s vai lielāku ātrumu. Šis atbalsts 
papildinātu citus fondus, gan ES, gan 
valstu, kas pieejami šim mērķim.

Or. ro

Grozījums Nr. 250
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 11. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu platjoslas tīklu izvēršanu, kas savieno 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, tostarp 
gadījumos, kur vajadzīgi zemūdens kabeļi, 
atbalstīs, ja ir svarīgi izolētajām iedzīvotāju 
grupām nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
30 Mb/s vai lielāku ātrumu. Šis atbalsts 
papildinātu citus fondus, gan ES, gan 
valstu, kas pieejami šim mērķim.

Tādu platjoslas tīklu izvēršanu, kas savieno 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, tostarp 
gadījumos, kur vajadzīgi zemūdens kabeļi, 
atbalstīs, ja ir svarīgi izolētajām iedzīvotāju 
grupām nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
100 Mb/s vai lielāku ātrumu. Šis atbalsts 
papildinātu citus fondus, gan ES, gan 
valstu, kas pieejami šim mērķim.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES atbalsta saņēmēji par kopējas 
ieinteresētības projektiem platjoslas jomā 
ietver, bet neaprobežojas ar:

ES atbalsta saņēmēji par kopīgu interešu
projektiem platjoslas jomā var būt jebkura 
publiska struktūra Savienībā vai jebkura 
privāta struktūra, kas darbojas un maksā 
nodokļus Savienībā. Šie saņēmēji citu 
starpā var būt:

Or. en
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Grozījums Nr. 252
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) telekomunikāciju operatori (vēsturiskie, 
kas iegulda tieši vai izmantojot 
meitasuzņēmumu, vai jaunpienācēji 
tirgū), kas uzsāk ieguldījumus īpaši ātros 
platjoslas tīklos;

(a) telekomunikāciju operatori;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) telekomunikāciju operatori (vēsturiskie, 
kas iegulda tieši vai izmantojot 
meitasuzņēmumu, vai jaunpienācēji tirgū), 
kas uzsāk ieguldījumus īpaši ātros 
platjoslas tīklos;

(a) telekomunikāciju operatori (vēsturiskie, 
kas iegulda tieši vai izmantojot 
meitasuzņēmumu, vai jaunpienācēji tirgū), 
kas uzsāk ieguldījumus īpaši ātros 
platjoslas tīklos un garantē piekļuves 
nosacījumus citiem operatoriem atbilstīgi 
Direktīvai 2002/21/EK;

Or. fr

Grozījums Nr. 254
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) telekomunikāciju operatori (vēsturiskie, 
kas iegulda tieši vai izmantojot 

(a) telekomunikāciju operatori  un optiskās 
šķiedras tīklu operatori (vēsturiskie, kas 
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meitasuzņēmumu, vai jaunpienācēji tirgū), 
kas uzsāk ieguldījumus īpaši ātros 
platjoslas tīklos;

iegulda tieši vai izmantojot 
meitasuzņēmumu, vai jaunpienācēji tirgū), 
kas uzsāk ieguldījumus īpaši ātros 
platjoslas tīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) komunālo pakalpojumu uzņēmumi 
(piemēram, ūdens, kanalizācija, enerģija, 
transports), kas atsevišķi vai sadarbībā ar 
operatoriem, paredzams, ieguldīs pasīvos 
platjoslas tīklos;

(b) komunālo pakalpojumu uzņēmumi 
(piemēram, ūdens, kanalizācija, enerģija, 
transports);

Or. en

Grozījums Nr. 256
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) komunālo pakalpojumu uzņēmumi 
(piemēram, ūdens, kanalizācija, enerģija, 
transports), kas atsevišķi vai sadarbībā ar 
operatoriem, paredzams, ieguldīs pasīvos 
platjoslas tīklos;

(b) komunālo pakalpojumu uzņēmumi 
(piemēram, pilsētas un municipālie tīkli, 
ūdens, kanalizācija, enerģija, transports), 
kas atsevišķi vai sadarbībā ar operatoriem, 
paredzams, ieguldīs pasīvos platjoslas 
tīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) reģionālie lēmumu pieņēmēji, ietverot 
pašvaldības, kas var izveidot koncesijas 
platjoslas infrastruktūrai; iekārtu 
piegādātāji var būt ieinteresēti par šādu 
vienošanos, izveidojot īpašam nolūkam 
dibinātu uzņēmumu;

(c) reģionālie  un vietējie lēmumu 
pieņēmēji, ietverot pašvaldības, kas var 
izveidot koncesijas platjoslas 
infrastruktūrai; iekārtu piegādātāji var būt 
ieinteresēti par šādu vienošanos, izveidojot 
īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) reģionālie lēmumu pieņēmēji, ietverot 
pašvaldības, kas var izveidot koncesijas 
platjoslas infrastruktūrai; iekārtu 
piegādātāji var būt ieinteresēti par šādu 
vienošanos, izveidojot īpašam nolūkam 
dibinātu uzņēmumu;

(c) vietējie un reģionālie lēmumu 
pieņēmēji, ietverot pašvaldības, kas var 
izveidot koncesijas platjoslas 
infrastruktūrai; iekārtu piegādātāji var būt 
ieinteresēti par šādu vienošanos, izveidojot 
īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu; 

Or. ro

Grozījums Nr. 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) partnerības starp vairākiem 
operatoriem, kas nodarbojas ar vadu un 
bezvadu tirgu, lai izveidotu jaunas 
paaudzes infrastruktūru.

(d) partnerības starp vairākiem 
operatoriem, kas nodarbojas ar vadu un 
bezvadu tirgu, lai izveidotu jaunas 
paaudzes infrastruktūru, kā arī starp 
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operatoriem un uzņēmumiem, kas dibināti 
lauku apvidos, salās, nošķirtos vai 
nomaļos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) partnerības starp vairākiem 
operatoriem, kas nodarbojas ar vadu un 
bezvadu tirgu, lai izveidotu jaunas 
paaudzes infrastruktūru.

(d) partnerības starp vairākiem operatoriem 
(privātiem, kā arī publiskiem), kas 
nodarbojas ar vadu un bezvadu tirgu, lai 
izveidotu jaunas paaudzes infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 13. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) partnerības starp vairākiem 
operatoriem, kas nodarbojas ar vadu un 
bezvadu tirgu, lai izveidotu jaunas 
paaudzes infrastruktūru.

(d) partnerības starp vairākiem 
operatoriem, kas nodarbojas ar vadu un 
bezvadu tirgu, lai izveidotu jaunas 
paaudzes infrastruktūru un izmantotu 
esošās infrastruktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 14. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veidojot portfeli, pienācīgi ņem vērā 
dalībvalstu ieguldījumu vajadzības, 
rēķinot mājsaimniecību skaitu, kas 
jāpieslēdz tīklam ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta atbalstu.

Veidojot portfeli, pienācīgi ņem vērā 
paredzamo pieprasījumu pēc platjoslas 
piekļuves un ieguvumus vietējai 
ekonomikai, kurus veicina Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt jāatbalsta arī pieslēguma punkti ļoti 
ātram publiskajam internetam, jo īpaši 
tādās publiskās vietās kā skolas, slimnīcas, 
vietējo pārvaldības iestāžu biroji un 
bibliotēkas.

Turklāt jāatbalsta arī pieslēguma punkti ļoti 
ātram publiskajam internetam, jo īpaši 
tādās publiskās vietās kā skolas un 
augstskolas, muzeji un kultūras 
mantojuma vietas, slimnīcas, sabiedriskā 
transporta līdzekļi un satiksmes mezgli, 
vietējo pārvaldības iestāžu biroji un 
bibliotēkas, un jāatbalsta atklātu bezvada 
tīklu pieejamība.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt jāatbalsta arī pieslēguma punkti 
ļoti ātram publiskajam internetam, jo 
īpaši tādās publiskās vietās kā skolas, 
slimnīcas, vietējo pārvaldības iestāžu biroji 
un bibliotēkas.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta ātrgaitas 
savienojumiem ar publiskas interneta 
piekļuves punktiem, jo īpaši tādās 
publiskās vietās kā skolas, slimnīcas, 
vietējo pārvaldības iestāžu biroji un 
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bibliotēkas.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 1. daļa– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālo pakalpojumu infrastruktūras 
īstenošana veicina digitālā vienotā tirgus 
izveidi, likvidējot pastāvošās šaurās vietas, 
kas saistītas ar pakalpojumu izvēršanu. Tas 
tiks panākts, izveidojot un/vai veicinot 
sadarbspējīgas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras platformas, līdz ar būtisku 
digitālo pakalpojumu pamata 
infrastruktūru. Tai pamatā ir divu līmeņu 
pieeja:

Digitālo pakalpojumu infrastruktūras 
īstenošana veicina digitālā vienotā tirgus 
izveidi, likvidējot pastāvošās šaurās vietas, 
kas saistītas ar pakalpojumu izvēršanu. Tas 
tiks panākts, izveidojot un/vai veicinot 
sadarbspējīgas un starptautiski 
savietojamas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras platformas, līdz ar būtisku 
digitālo pakalpojumu pamata 
infrastruktūru. Tai pamatā ir divu līmeņu 
pieeja:

Or. en

Grozījums Nr. 266
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiska Eiropas pamatstruktūras 
pakalpojumu infrastruktūra nodrošinās ļoti 
lielu ātrumu un savienojumus starp ES 
valsts iestādēm tādās jomās kā valsts 
pārvalde, kultūra, izglītība un veselība. Šī 
pamata infrastruktūra veicinās sabiedrisko 
pakalpojumu Eiropas vērtību, izmantojot 
kontrolētu pakalpojumu kvalitāti un drošu 
piekļuvi. Tādējādi tā garantē sabiedrisko 
pakalpojumu digitālo nepārtrauktību, kas 

Publiska Eiropas pamatstruktūras 
pakalpojumu infrastruktūra nodrošinās ļoti 
lielu ātrumu un savienojumus starp ES 
valsts iestādēm tādās jomās kā valsts 
pārvalde, kultūra, izglītība, pētniecība un 
veselība. Šī pamata infrastruktūra veicinās 
sabiedrisko pakalpojumu Eiropas vērtību, 
izmantojot kontrolētu pakalpojumu 
kvalitāti un drošu piekļuvi. Tādējādi tā 
garantē sabiedrisko pakalpojumu digitālo 
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sniedz vislielāko ieguvumu iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm. Tas 
ļaus koncentrēt pieprasījumu pēc 
savienojamības, sasniedzot kritisko masu 
un samazinot izmaksas.

nepārtrauktību, kas sniedz vislielāko 
ieguvumu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 
pārvaldes iestādēm. Tas ļaus koncentrēt 
pieprasījumu pēc savienojamības, 
sasniedzot kritisko masu un samazinot 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Infrastruktūras pamatā būs esošā interneta 
pamatstruktūra un, ja nepieciešams, tiks 
izvērsti jauni tīkli. Savienojumi tiks veikti 
tieši vai izmantojot reģiona vai valsts 
mērogā pārvaldītas infrastruktūras. Jo īpaši 
tā nodrošinās savienojamību ar citiem 
Eiropas komunikāciju pakalpojumiem, 
inter alia, tiem, kas minēti šajā pielikumā. 
Šī infrastruktūra tiks pilnībā integrēta 
internetā kā Eiropas sabiedrisko 
pakalpojumu galvenā kapacitāte un 
atbalstīs jauno standartu pieņemšanu 
(piemēram, tādus interneta protokolus, kā 
IPv6). Var apsvērt specializētu pamata 
infrastruktūru, kas savieno valsts iestādes, 
ja tas nepieciešams drošības apsvērumu 
dēļ.

Infrastruktūras pamatā būs esošā interneta 
pamatstruktūra un, ja nepieciešams, tiks 
izvērsti jauni tīkli. Savienojumi tiks veikti 
tieši vai izmantojot vietējā, reģiona vai 
valsts mērogā pārvaldītas infrastruktūras. 
Jo īpaši tā nodrošinās savienojamību ar 
citiem Eiropas komunikāciju 
pakalpojumiem, inter alia, tiem, kas minēti 
šajā pielikumā. Šī infrastruktūra tiks 
pilnībā integrēta internetā kā Eiropas 
sabiedrisko pakalpojumu galvenā 
kapacitāte un atbalstīs jauno standartu 
pieņemšanu (piemēram, tādus interneta 
protokolus, kā IPv6). Var apsvērt 
specializētu pamata infrastruktūru, kas 
savieno valsts iestādes, ja tas nepieciešams 
drošības apsvērumu dēļ.

Or. ro

Grozījums Nr. 268
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbspējīgs "mākoņdatošanas" 
pakalpojums nodrošinās pamata 
infrastruktūru funkcionalitāti, kur var 
piedāvāt mākoņus Eiropas sabiedriskajiem 
pakalpojumiem. Tas ietver tīkla tipa 
Eiropas pakalpojumus, piemēram, 
videokonferences, virtuālu uzglabāšanu un 
atbalsta intensīvu datošanu izmantojošas 
programmas, tostarp saistībā ar citiem 
kopējas ieinteresētības projektiem.

Sadarbspējīgs "mākoņdatošanas" 
pakalpojums nodrošinās pamata 
infrastruktūru funkcionalitāti, kur var 
piedāvāt mākoņus Eiropas sabiedriskajiem 
pakalpojumiem. Tas ietver tīkla tipa 
Eiropas pakalpojumus, piemēram, 
videokonferences, virtuālu uzglabāšanu, 
virtuālu datošanu un atbalsta intensīvu 
datošanu izmantojošas programmas, 
tostarp saistībā ar citiem kopīgu interešu
projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Izglītojošo resursu ieguves 
platforma
Mērķis ir izmantot IKT sniegtās 
priekšrocības izglītības jomā, nodrošinot 
Eiropas mēroga piekļuvi izglītojošiem 
materiāliem. Izmaksu ziņā efektīva 
piekļuve izglītojošiem materiāliem un 
augstāka to kvalitāte, ko nodrošina 
salīdzinoša izvērtēšana, stiprinātu Eiropas 
kohēziju, dodot iespēju audzēkņiem un 
akadēmiskajā vidē veidot kontaktus, 
sadarboties un diskutēt. Platforma būtu 
izglītības iestāžu sadarbības pamats, 
palīdzot īstenot citas ES programmas, 
piemēram, „Erasmus visiem”, — tā būtu 
pamatpakalpojumu platforma. 
Pamatpakalpojums būtu elektroniska 
daudzvalodu platforma, kurā izglītības 
iestādes un indivīdi varētu apmainīties ar 
izglītojošiem materiāliem saskaņā ar 
atklāto licenci. Platformā būtu pieejamas 
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mācību grāmatas, raksti un 
videomateriāli, un tajā lietotāji varēs 
ievietot savus materiālus, sadarboties un 
diskutēt. Tā vienkāršotu tālmācību un 
izglītības jomā iesaistīto personu 
sadarbību, tostarp izmantojot e-mācību 
pragrammatūras. Tā noderētu arī kā 
platforma publisko bibliotēku resursu 
meklēšanai un ieguvei. Platformai ir 
nepieciešama dalītas datošanas attīstība, 
darbība un pārvaldība, datu glabāšanas 
iekārtas un programmatūra. 
Pamatpakalpojumi: (a) Izglītības iestāžu 
un lietotāju radīta satura krātuve. (b) 
Iekārtas, kas nodrošina interaktivitāti, 
sadarbību tekstu rediģēšanā, saziņu 
(tostarp videokonferenču rīkošanu) starp 
autentificētiem lietotājiem. (c) Bibliotēku 
meklēšanas rīku sadarbspēja.

Or. en

Pamatojums

2012. gada jūnijā UNESCO Deklarācijā par pasaules atklātajiem izglītojošajiem materiāliem 
bija aicinājums valdībām izstrādāt politikas nostādnes par atbalstu izglītojošo materiālu 
pieejamībai. Šajā sakarā Hārvarda Universitāte un Masačūtsesas Tehnoloģiskais institūts 
sāka tā saukto edX projektu — atklātā pirmkoda tehnoloģisko platformu tiešsaistes kursu 
rīkošanai, savukārt Ķīna jau ir izstrādājusi savu platformu (www.core.org.cn). Ieguldot 
līdzekļus tiešsaistes izglītībā, Eiropas Savienība varētu uzlabot savu konkurētspēju pasaules 
mērogā un augstākās izglītības nozares pievilcību.

Grozījums Nr. 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbspējīga elektroniska identificēšana 
un autentificēšana visā Eiropā. Tiks 
izvērsta savienotu un drošu autentifikācijas 
serveru un protokolu sistēma, kas 
nodrošinās dažādu autentifikācijas un 
identifikācijas un atļauju piešķiršanas 

Sadarbspējīga elektroniska identificēšana 
un autentificēšana visā Eiropā. Tiks 
izvērsta savienotu un drošu autentifikācijas 
serveru un protokolu sistēma, kas 
nodrošinās dažādu autentifikācijas un 
identifikācijas un atļauju piešķiršanas 
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sistēmu, kas pastāv Eiropā, savietojamību. 
Šī platforma ļaus iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem vajadzības gadījumā piekļūt 
tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, lai 
mācītos, strādātu, ceļotu, saņemt veselības 
aprūpi vai veiktu uzņēmējdarbību ārvalstīs. 
Tas būs visu to digitālo pakalpojumu 
pamatslānis, kuriem ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija un 
autentifikācija: piemēram, elektroniskajam 
iepirkumam, tiešsaistes veselības aprūpes 
pakalpojumiem, standartizētām 
uzņēmējdarbības atskaitēm, tiesu 
informācijas elektroniskajai apmaiņai, 
Eiropas uzņēmumu reģistrācijai tiešsaistē, 
e-pārvaldes pakalpojumiem uzņēmumiem, 
tostarp saziņai starp uzņēmumu reģistriem 
attiecībā uz pārrobežu apvienošanos un 
ārvalstu filiālēm. Šī platforma var izmantot 
arī daudzvalodības pamatplatformas 
resursus un rīkus.

sistēmu, kas pastāv Eiropā, savietojamību. 
Šī platforma ļaus iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem vajadzības gadījumā piekļūt 
tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, lai 
mācītos, strādātu, ceļotu, saņemt veselības 
aprūpi vai veiktu uzņēmējdarbību ārvalstīs. 
Personas datu pārnesamība jāpapildina 
ar šādu datu efektīvu aizsardzību. 
Platforma būs visu to digitālo 
pakalpojumu pamatslānis, kuriem ir 
nepieciešama elektroniskā identifikācija un 
autentifikācija: piemēram, elektroniskajam 
iepirkumam, tiešsaistes veselības aprūpes 
pakalpojumiem, standartizētām 
uzņēmējdarbības atskaitēm, tiesu 
informācijas elektroniskajai apmaiņai,
Eiropas uzņēmumu reģistrācijai tiešsaistē, 
e-pārvaldes pakalpojumiem uzņēmumiem, 
tostarp saziņai starp uzņēmumu reģistriem 
attiecībā uz pārrobežu apvienošanos un 
ārvalstu filiālēm. Šī platforma var izmantot 
arī daudzvalodības pamatplatformas 
resursus un rīkus.

Or. fr

Grozījums Nr. 271
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks izvērsta savienotu un drošu 
autentifikācijas serveru un protokolu 
sistēma, kas nodrošinās dažādu 
autentifikācijas un identifikācijas un 
atļauju piešķiršanas sistēmu, kas pastāv 
Eiropā, savietojamību. Šī platforma ļaus 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem vajadzības 
gadījumā piekļūt tiešsaistes 
pakalpojumiem, piemēram, lai mācītos, 
strādātu, ceļotu, saņemt veselības aprūpi 
vai veiktu uzņēmējdarbību ārvalstīs. Tas 
būs visu to digitālo pakalpojumu 

Tiks izvērsta savienotu un drošu 
autentifikācijas serveru un protokolu 
sistēma, kas nodrošinās dažādu 
autentifikācijas un identifikācijas un 
atļauju piešķiršanas sistēmu, kas pastāv 
Eiropā, savietojamību. Šī platforma ļaus 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem vajadzības 
gadījumā piekļūt tiešsaistes 
pakalpojumiem, piemēram, lai mācītos, 
strādātu, ceļotu, saņemt veselības aprūpi 
vai veiktu uzņēmējdarbību ārvalstīs. Tas 
būs visu to digitālo pakalpojumu 
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pamatslānis, kuriem ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija un 
autentifikācija: piemēram, elektroniskajam 
iepirkumam, tiešsaistes veselības aprūpes 
pakalpojumiem, standartizētām 
uzņēmējdarbības atskaitēm, tiesu 
informācijas elektroniskajai apmaiņai, 
Eiropas uzņēmumu reģistrācijai tiešsaistē, 
e-pārvaldes pakalpojumiem uzņēmumiem, 
tostarp saziņai starp uzņēmumu reģistriem 
attiecībā uz pārrobežu apvienošanos un 
ārvalstu filiālēm. Šī platforma var izmantot 
arī daudzvalodības pamatplatformas 
resursus un rīkus.

pamatslānis, kuriem ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija un 
autentifikācija: piemēram, elektroniskajam 
iepirkumam, tiešsaistes veselības aprūpes 
pakalpojumiem, standartizētām 
uzņēmējdarbības atskaitēm, tiesu 
informācijas elektroniskajai apmaiņai, 
Eiropas uzņēmumu reģistrācijai tiešsaistē, 
e-pārvaldes pakalpojumiem indivīdiem un 
uzņēmumiem, tostarp saziņai starp 
uzņēmumu reģistriem attiecībā uz 
pārrobežu apvienošanos un ārvalstu 
filiālēm. Šī platforma var izmantot arī 
daudzvalodības pamatplatformas resursus 
un rīkus.

Or. ro

Grozījums Nr. 272
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 9. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Sadarbspējīgi pārrobežu e-rēķinu 
jomas pakalpojumi. Šis pakalpojums 
palīdz izveidot vienoto tirgu un dod tādus 
galvenos ieguvumus kā īsāki maksājumu 
termiņi, mazāk kļūdu, efektīvāka PVN 
iekasēšana, zemākas izdruku izmaksas, 
mazāki pasta izdevumi un 
uzņēmējdarbībā integrēta apstrāde; e-
rēķinu risinājumu savstarpējā 
izmantojamība nodrošina tirdzniecības 
partneru spēju praksē savstarpēji izmantot 
e-rēķinus bez daudzajiem tehnoloģiskiem 
un organizatoriskiem ierobežojumiem, 
pamatojoties uz vienotām tiesību aktu 
prasībām, uzņēmējdarbības procesiem un 
tehniskajiem standartiem; izmantojot 
ciešu saikni starp rēķiniem un 
maksājumiem, ir svarīgi iekļaut e-rēķinus 
plašākā integrēto elektronisko maksājumu 
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tirgus kontekstā.

Or. ro

Grozījums Nr. 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 9. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Infrastruktūru izvēršana sabiedriskā 
transporta līdzekļos, tādējādi radot iespēju 
izmantot drošus un sadarbspējīgus 
mobilos tiešos pakalpojumus. 
Infrastruktūru izvēršana sabiedriskā 
transporta līdzekļos, kas rada iespēju 
izmantot drošus un sadarbspējīgus 
mobilos tiešos pakalpojumus, ļaus 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 
organizācijām piekļūt dažādiem 
novatoriskiem mobiliem pakalpojumiem 
visā Savienībā.
Šīs infrastruktūras, tostarp 
apstiprināšanas sistēmas, pavērs iespējas 
telekomunikāciju, mazumtirdzniecības, 
transporta un valsts sektora iesaistītajām 
personām attīstīt tādus Eiropas mēroga 
pakalpojumus kā biļešu iegādi vai 
maksājumu veikšanu, kuri sekmēs ES 
iedzīvotāju un uzņēmumu mobilitāti. Tās 
uzlabos sinerģijas starp dažādām 
infrastruktūrām, īpaši sabiedriskā 
transporta un telekomunikāciju jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 9. daļa – ea punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Platforma strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē. Šis pakalpojums nodrošinās 
platformu tādu līgumstrīdu ārpustiesas 
izšķiršanai, kuri radušies starp 
patērētājiem un tirgotājiem. Tas viņiem 
dos iespēju iesniegt strīda pieteikumu 
tiešsaistē savā valodā un tikt novirzītiem 
uz strīdu alternatīvās izšķiršanas valsts 
struktūru, kas būs kompetenta strīdu 
izskatīt un atrisināt pārredzami, efektīvi 
un objektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 11. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamata pakalpojumu platformas attīstība 
balstīsies uz esošo Europeana portālu. 
Platforma, kas prasa dalītas datošanas 
attīstību, darbību un pārvaldību, datu 
glabāšanas iekārtas un programmatūru, 
nodrošinās vienotu piekļuves punktsu
Eiropas kultūras mantojumam satura 
vienības līmenī, saskarņu specifikāciju 
kopumu, kas mijiedarbojas ar 
infrastruktūru (datu meklēšana, datu 
lejupielādēšana), atbalstīs metadatu
pielāgošanu un jauna satura uzņemšanu, kā 
arī infrastruktūrā pieejamus satura 
atkalizmantošanas nosacījumus.

Pamata pakalpojumu platformas attīstība 
balstīsies uz esošo Europeana portālu. 
Platforma, kas prasa dalītas datošanas 
attīstību, darbību un pārvaldību, datu 
glabāšanas iekārtas un programmatūru, 
nodrošinās vienotu piekļuves punktu
Eiropas kultūras mantojumam satura 
vienības līmenī, saskarņu specifikāciju 
kopumu, kas mijiedarbojas ar 
infrastruktūru (datu meklēšana, datu 
lejupielādēšana un apvienošana), atbalstīs 
piekļuvi metadatiem, to pārveidi un
pielāgošanu un jauna satura uzņemšanu, kā 
arī infrastruktūrā pieejamus satura 
atkalizmantošanas nosacījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 13. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) digitalizācijas kompetenču centri un 
digitālā kultūras mantojuma saglabāšana;

(e) digitalizācijas kompetenču centri un 
digitālā kultūras mantojuma saglabāšana, 
piemēram, izmantojot vietējo, reģionālo 
un valsts bibliotēku savstarpēju 
savienojumu Eiropas mēroga tīklā un 
saskaņā ar šā tīkla sistēmu;

Or. ro

Grozījums Nr. 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 14. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī digitālā pakalpojumu infrastruktūra 
nodrošinās piekļuvi ES publiskā sektora 
atklātas informācijas atkalizmantošanai.

Šī digitālā pakalpojumu infrastruktūra 
nodrošinās piekļuvi ES publiskā sektora 
atklātas informācijas atkalizmantošanai
saskaņā ar noteikumiem par privātumu 
un personas datu aizsardzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 278
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalīta datošana, datu glabāšana un 
programmatūras iespējas nodrošina: 
vienotu piekļuves punktu daudzvalodu

Dalīta datošana, datu glabāšana un 
programmatūras iespējas nodrošina: 
vienotu piekļuves punktu daudzvalodu 
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(visās oficiālajās ES valodās) datu kopai, 
ko glabā ES publiskās iestādes Eiropas, 
valstu, reģionālā un vietējā līmenī, 
vaicājumu un vizualizācijas rīku datu kopu; 
pārliecību, ka pieejamās datu kopas ir 
licencētas publicēšanai un atkalizplatīšanai, 
tostarp datu izcelsmes revīzijas liecības, 
lietojumprogrammu programmēšanas 
saskarņu kopu, lai programmatūras klienti 
mijiedarbotos ar infrastruktūru (meklē 
datus, apkopo statistiku, lejupielādē datus), 
lai izstrādātu trešo personu 
lietojumprogrammas. Tā arī ļauj vākt un 
publicēt statistiku par portāla darbību, datu 
un lietojumprogrammu pieejamību un 
veidu, kādā tos izmanto.

(visās oficiālajās ES valodās) datu kopai, 
ko glabā ES publiskās iestādes Eiropas, 
valstu, reģionālā un vietējā līmenī, 
vaicājumu un vizualizācijas rīku datu kopu; 
pārliecību, ka pieejamās datu kopas ir 
pareizi anonimizētas, licencētas un 
izcenotas publicēšanai un atkalizplatīšanai, 
tostarp datu izcelsmes revīzijas liecības, 
lietojumprogrammu programmēšanas 
saskarņu kopu, lai programmatūras klienti 
mijiedarbotos ar infrastruktūru (meklē 
datus, apkopo statistiku, lejupielādē datus), 
lai izstrādātu trešo personu 
lietojumprogrammas. Tā arī ļauj vākt un 
publicēt statistiku par portāla darbību, datu 
un lietojumprogrammu pieejamību un 
veidu, kādā tos izmanto.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 16. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) datu kopu sadarbspēja, ieskaitot 
juridiskos un licencēšanas jautājumus, lai 
nodrošinātu labāku atkalizmantošanu;

(b) datu kopu sadarbspēja un 
standartizācija, ieskaitot juridiskos un 
licencēšanas jautājumus, lai nodrošinātu 
labāku atkalizmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 280
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 18. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platforma ļaus iegūt, saglabāt un padarīt Platforma ļaus iegūt, saglabāt un padarīt 
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pieejamu dzīvu valodas datu lielu kolekciju 
un atkalizmantojamus valodas apstrādes 
rīkus. Tajā būs aptvertas visas ES valodas, 
un tā atbildīs attiecīgiem standartiem un 
nolīgtajiem pakalpojumiem un 
juridiskajām prasībām. Platforma ļaus 
dalībniekiem elastīgi papildināt, pārzināt 
un atjaunot valodas datus un instrumentus 
un nodrošinās vieglu, godīgu un drošu 
piekļuvi un ļaus organizācijām šos resursus 
pārveidot, piedāvājot vai izstrādājot 
pakalpojumus, kas pamatojas uz valodu. 
Platforma atbalstīs arī sadarbību un 
mijiedarbību ar līdzīgām iniciatīvām un 
datu centriem, esošiem vai topošiem, ES 
un ārpus tās.

pieejamu dzīvu valodas datu lielu kolekciju 
gan rakstītā, gan runātā formā, un 
atkalizmantojamus valodas apstrādes rīkus. 
Tajā būs aptvertas visas ES valodas, un tā 
atbildīs attiecīgiem standartiem un 
nolīgtajiem pakalpojumiem un 
juridiskajām prasībām. Platforma ļaus 
dalībniekiem elastīgi papildināt, pārzināt 
un atjaunot valodas datus un instrumentus 
un nodrošinās vieglu, godīgu un drošu 
piekļuvi un ļaus organizācijām šos resursus 
pārveidot, piedāvājot vai izstrādājot 
pakalpojumus, kas pamatojas uz valodu. 
Platforma atbalstīs arī sadarbību un 
mijiedarbību ar līdzīgām iniciatīvām un 
datu centriem, esošiem vai topošiem, ES 
un ārpus tās.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 20. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts nodrošinās integrētus un 
sadarbspējīgus pakalpojumus Eiropas 
līmenī, pamatojoties uz vienotu izpratni, 
resursiem, rīkiem un praksi, un tā mērķis 
būs dot iespēju bērniem, viņu vecākiem un 
aprūpētājiem, kā arī skolotājiem labāk 
izmantot internetu.

Atbalsts nodrošinās integrētus un 
sadarbspējīgus pakalpojumus Eiropas 
līmenī, pamatojoties uz vienotu izpratni, 
resursiem, rīkiem un praksi, un tā mērķis 
būs dot iespēju bērniem, viņu vecākiem un 
aprūpētājiem, kā arī skolotājiem labāk 
izmantot internetu. Ar aģentūru ENISA 
apspriežas par visiem pasākumiem, kas 
attiecas uz tās veiktajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 20. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts nodrošinās integrētus un 
sadarbspējīgus pakalpojumus Eiropas 
līmenī, pamatojoties uz vienotu izpratni, 
resursiem, rīkiem un praksi, un tā mērķis 
būs dot iespēju bērniem, viņu vecākiem un 
aprūpētājiem, kā arī skolotājiem labāk 
izmantot internetu.

Atbalsts nodrošinās integrētus un 
sadarbspējīgus pakalpojumus Eiropas 
līmenī, pamatojoties uz kopīgu izpratni, 
resursiem, rīkiem un praksi, un tā mērķis 
būs dot iespēju bērniem, viņu vecākiem un 
aprūpētājiem, kā arī skolotājiem labāk 
izmantot internetu.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 21. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatpakalpojumu platforma: svītrots
Pamatpakalpojumu platforma ļaus iegūt, 
izmantot un uzturēt kopīgas datošanas 
iekārtas, datubāzes un programmatūras 
rīkus drošāka interneta centros (SIC) 
dalībvalstīs, kā arī veikt tehniskus 
pasākumus, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
saturu, tostarp nodrošinās saikni ar 
policiju, ieskaitot tādas starptautiskās 
organizācijas kā Interpols un, attiecīgā 
gadījumā, šā satura slēgšanu attiecīgajās 
tīmekļa vietnēs. To atbalstīs kopīgas 
datubāzes.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 22. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatpakalpojumi: svītrots
(a) Palīdzības līnijas bērniem, vecākiem 
un aprūpētājiem par labāko veidu, kā 
bērniem lietot internetu, izvairoties no 
kaitējoša vai nelikumīga satura un 
uzvedības draudiem, un atbalstot tehnisko 
pasākumu infrastruktūru;
(b) līnijas ziņošanai par nelegālu bērnu 
seksuālas izmantošanas saturu internetā;
(c) rīki, kas nodrošina piekļuvi vecumam 
atbilstošam saturam un pakalpojumiem;
(d) programmatūra, kas ļauj vienkārši un 
ātri ziņot par nelegālu saturu un to slēgt, 
kā arī ziņot par psiholoģisko manipulāciju 
un iebiedēšanu;
(e) programmatūras sistēmas, kas ļautu 
labāk identificēt bērnu seksuālas 
izmantošanas saturu internetā (par kuru 
nav ziņots), kā arī tehnoloģijas, kas 
atbalstītu policijas izmeklēšanu, jo īpaši, 
lai identificētu cietušos bērnus, vainīgos 
un šāda satura komerciālo tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 22. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Palīdzības līnijas bērniem, vecākiem 
un aprūpētājiem par labāko veidu, kā 
bērniem lietot internetu, izvairoties no 
kaitējoša vai nelikumīga satura un 
uzvedības draudiem, un atbalstot tehnisko 

svītrots
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pasākumu infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 22. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līnijas ziņošanai par nelegālu bērnu 
seksuālas izmantošanas saturu internetā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 287
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 22. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) rīki, kas nodrošina piekļuvi vecumam 
atbilstošam saturam un pakalpojumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 288
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 22. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) programmatūra, kas ļauj vienkārši un 
ātri ziņot par nelegālu saturu un to slēgt, 
kā arī ziņot par psiholoģisko manipulāciju 
un iebiedēšanu;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 289
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 22. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) programmatūras sistēmas, kas ļautu 
labāk identificēt bērnu seksuālas 
izmantošanas saturu internetā (par kuru 
nav ziņots), kā arī tehnoloģijas, kas 
atbalstītu policijas izmeklēšanu, jo īpaši, 
lai identificētu cietušos bērnus, vainīgos 
un šāda satura komerciālo tirdzniecību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 290
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 24. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatpakalpojumu platforma sastāv no 
valstu vai valdību datorapdraudējumu 
reaģēšanas komandas (CERT) tīkla, kas 
pamatojas uz minimālo sākotnējo spēju 
kopuma. Sistēma nodrošinās 
pamatstruktūru Eiropas informācijas 
apmaiņas un brīdināšanas sistēmai 
(EISAS) ES pilsoņiem un MVU.

Pamatpakalpojumu platforma sastāv no 
valstu vai valdību datorapdraudējumu 
reaģēšanas komandas (CERT)  un ENISA 
tīkla, kas pamatojas uz minimālo sākotnējo 
spēju kopuma. Sistēma sadarbībā ar 
ENISA nodrošinās pamatstruktūru Eiropas 
informācijas apmaiņas un brīdināšanas 
sistēmai (EISAS) ES pilsoņiem un MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Pilar del Castillo Vera
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 27. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sakaru infrastruktūra, ko parasti izvērš 
inženierkomunikāciju uzņēmumi sadarbībā 
ar telekomunikāciju operatoriem, kā arī 
nepieciešamās IT iekārtas ietver enerģijas 
komponentēs (piemēram, apakšstacijās). 
Tās ietver arī pamatpakalpojumus, kas ļauj 
uzraudzīt aktīvus, kontrolēt enerģijas 
pārvaldību, veikt automatizāciju un datu 
pārvaldību, kā arī komunikāciju starp 
dažādiem dalībniekiem (pakalpojumu 
sniedzējiem, tīkla operatoriem un citiem 
inženierkomunikāciju uzņēmumiem, 
patērētājiem utt.).

Sakaru infrastruktūra, ko parasti izvērš 
inženierkomunikāciju uzņēmumi sadarbībā 
ar telekomunikāciju operatoriem, kā arī 
nepieciešamās IT iekārtas ietver enerģijas 
komponentēs (piemēram, apakšstacijās). 
Vienlaikus ar platjoslas tīklu izvēršanu ir 
jāīsteno viedie enerģētikas pakalpojumi, 
un tas jādara tā, lai izmaksu un sistēmas 
izmaiņas būtu rentablas un efektīvas. Tās 
ietver arī pamatpakalpojumus, kas ļauj 
uzraudzīt aktīvus, kontrolēt enerģijas 
pārvaldību, veikt automatizāciju un datu 
pārvaldību, kā arī komunikāciju starp 
dažādiem dalībniekiem (pakalpojumu 
sniedzējiem, tīkla operatoriem un citiem 
inženierkomunikāciju uzņēmumiem, 
patērētājiem utt.).

Or. en


