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Grozījums Nr. 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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) Digitālie 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,
izglītībai, līdzdalībai sociālajā un 
politiskajā dzīvē un uzņēmējdarbībai. 
Tāpēc piekļuve plaša pārklājuma, ātram 
un drošam internetam visā Eiropā un 
digitālie pakalpojumi sabiedrības labā ir 
būtiski svarīgi sociālajai un ekonomikas 
izaugsmei, konkurētspējai, sociālai 
iekļaušanai un vienotajam tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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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) Digitālie 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.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Platjoslas un ātrgaitas platjoslas tīklu 
un digitālo pakalpojumu attīstība 
pastiprinās vajadzību pēc Eiropas 
tehniskajiem standartiem. Ja ES vēlas būt 
telekomunikāciju nozares nozīmīgākā 
dalībniece, ir jāizstrādā ES pētniecības un 
izstrādes programmas un jāuzlabo 
standartizācijas procedūru uzraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
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5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Plaša mēroga izmēģinājumu projektos, 
ko īstenojušas vairākas dalībvalstis kopā un 
kam līdzfinansējums piešķirts no 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas, piemēram, PEPPOL, 
STORK, epSOS, eCODEX vai SPOCS, kā 
atbilstīgi ir apstiprināti nozīmīgākie 
pārrobežu digitālie pakalpojumi iekšējā 
tirgū, kuru pamatā ir kopēju moduļu 
izmantošana. Šie projekti jau ir sasnieguši 
izvēršanai nepieciešamo gatavības pakāpi 
vai drīzumā tādu sasniegs. Pašreizējie 
kopējas ieinteresētības projekti jau ir 
apliecinājuši Eiropas līmeņa darbības 
skaidru pievienoto vērtību, piemēram, 
tādas jomās kā kultūras mantojums 
(Europeana), bērnu aizsardzība (Drošāks 
internets), sociālais nodrošinājums 
(EESSI), bet citās jomās, piemēram, 
patērētāju aizsardzības jomā (ODR) ir 
izstrādāti priekšlikumi.

(5) Plaša mēroga izmēģinājumu projektos, 
ko īstenojušas vairākas dalībvalstis kopā un 
kam līdzfinansējums piešķirts no 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas, piemēram, PEPPOL, 
STORK, epSOS, eCODEX vai SPOCS, kā 
atbilstīgi ir apstiprināti nozīmīgākie 
pārrobežu digitālie pakalpojumi iekšējā 
tirgū, kuru pamatā ir kopēju moduļu 
izmantošana. Šie projekti jau ir sasnieguši 
izvēršanai nepieciešamo gatavības pakāpi 
vai drīzumā tādu sasniegs. Pašreizējie 
kopējas ieinteresētības projekti jau ir 
apliecinājuši Eiropas līmeņa darbības 
skaidru pievienoto vērtību, piemēram, 
tādas jomās kā kultūras mantojums 
(Europeana), bērnu aizsardzība (Drošāks 
internets, tostarp programma Bērniem 
labāks internets), sociālais nodrošinājums 
(EESSI), bet citās jomās, piemēram, 
patērētāju aizsardzības jomā (ODR) ir 
izstrādāti priekšlikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ņemot vērā to, ka ir atzīta drošāka 
interneta programmas (nākamā "Bērniem 
labāks internets") svarīgā nozīme bērnu 
aizsardzībā un viņu iespēju 
nodrošināšanā, pēc 2014. gada un 
turpmāk ir jānodrošina šīs programmas 
darbība, ietverot izpratnes veicināšanas 
punktus, palīdzības līnijas un 
informācijas tālruņus.
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ir jāsaglabā finansējums drošāka 
interneta programmai, tostarp Drošāka 
interneta centriem (ietverot izpratnes 
veicināšanas punktus, palīdzības līnijas 
un informācijas tālruņus) dalībvalstīs, kā 
arī programmai "Bērniem labāks 
internets".

Or. en

Grozījums Nr. 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Runājot par digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrām, moduļiem ir lielāka 
prioritāte nekā citām digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrām, jo tie ir priekšnosacījums
šo infrastruktūru izveidei. Digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrām cita starpā 
būtu jāveido Eiropas pievienotā vērtība un 
jāpanāk atbilstība pierādītām vajadzībām. 
Tiem vajadzētu būt sasniegušiem 
pietiekamu gatavības pakāpi gan 
tehniskajā, gan ekspluatācijas aspektā, kā 
tas pierādīts sekmīgi īstenotos 
izmēģinājumu projektos. To pamatā 
vajadzētu būt konkrētam ilgtspējas plānam, 
lai nodrošinātu pamatpakalpojumu 
platformu ilgtermiņa darbību arī ārpus 

(7) Runājot par digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrām, moduļiem un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrām, kas ietver 
elementus, kurus var izmantot citi 
pakalpojumu sniedzēji, ir lielāka prioritāte 
nekā citām digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrām, jo tie nodrošina pamatu 
šo infrastruktūru izveidei. Digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrām cita starpā 
būtu jāveido Eiropas pievienotā vērtība un 
jāpanāk atbilstība pierādītām vajadzībām. 
Tiem vajadzētu būt sasniegušiem 
pietiekamu gatavības pakāpi gan 
tehniskajā, gan ekspluatācijas aspektā, kā 
tas pierādīts sekmīgi īstenotos 
izmēģinājumu projektos. To pamatā 
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EISI. Tādēļ saskaņā ar šo regulu 
piešķiramais finansiālais atbalsts, ja vien 
iespējams, būtu ar laiku pakāpeniski 
jāizbeidz un jāpiesaista finansējums no 
citiem avotiem, kas nav EISI.

vajadzētu būt konkrētam ilgtspējas plānam, 
lai nodrošinātu pamatpakalpojumu 
platformu ilgtermiņa darbību arī ārpus 
EISI. Tādēļ saskaņā ar šo regulu 
piešķiramais finansiālais atbalsts, ja vien 
iespējams, būtu ar laiku pakāpeniski 
jāizbeidz un jāpiesaista finansējums no 
citiem avotiem, kas nav EISI.

Or. en

Pamatojums

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Grozījums Nr. 9
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Digitālo pakalpojumu infrastruktūras, 
kas nepieciešamas juridisko prasību 
izpildei saskaņā ar ES tiesību aktiem 
un/vai kas veido vai nodrošina moduļus, 
kuriem ir iespējami nozīmīga ietekme uz 
Eiropas sabiedrisko pakalpojumu 
attīstību, būtu jānosaka par prioritārām 
finansējuma saņemšanai, lai tādējādi 
atbalstītu dažādas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras un ar laiku izveidotu 
Eiropas sadarbspējas ekosistēmu. Šajā 
saistībā juridiskās prasības nozīmē īpašus 
noteikumus, kuri pieprasa attīstīt vai 
izmantot digitālo pakalpojumu 

svītrots
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infrastruktūras vai panākt rezultātus, kādi 
iespējami vienīgi Eiropas digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Eiropas ditgitalizācijas programmā ir 
paredzēts, ka līdz 2020. gadam visiem 
Eiropas iedzīvotājiem vajadzētu būt 
pieejamam internetam ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk Eiropas 
mājsaimniecību būtu jāabonē interneta 
pieslēgums virs 100 Mb/s.

(11) Eiropas ditgitalizācijas programmā ir 
paredzēts, ka līdz 2020. gadam visiem 
Eiropas iedzīvotājiem vajadzētu būt 
pieejamam internetam ar ātrumu virs 
30 Mb/s un 50 % vai vairāk Eiropas 
mājsaimniecību būtu jāabonē interneta 
pieslēgums virs 100 Mb/s. Taču ņemot 
vērā tehnoloģiju straujo attīstību, kas ļauj 
panākt aizvien ātrākus interneta 
savienojumus, pašlaik ir atbilstīgi par 
interneta savienojumu ātruma mērķi 
visām Savienības mājsaimniecībām 
noteikt ātrumu virs 100 Mbps, bet 50 % 
mājsaimniecību nodrošināt piekļuves 
ātrumu līdz 1 Gbps.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas tirgus ar gandrīz 
500 miljoniem cilvēku, kuriem pieejams 
ātrdarbīgs platjoslas pieslēgums, būtu 
dzinulis iekšējā tirgus attīstībai, kas 
pasaules līmenī radītu vienreizēju 
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lietotāju kritisko masu, visos reģionos 
piedāvājot jaunas iespējas un katram 
lietotājam nodrošinot lielāku ieguvumu, 
kā arī radītu Savienībai potenciālu kļūt 
par pasaulē vadošo uz zināšanām balstīto 
sabiedrību. Strauja ātrgaitas platjoslas 
pakalpojumu ieviešana ir izšķiroša 
Eiropas produktivitātes attīstībai un tam, 
lai rastos jauni mazie uzņēmumi, kas 
varētu ieņemt vadošo pozīciju dažādās 
nozarēs, piemēram, veselības aprūpes, 
ražošanas un pakalpojumu nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) 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. en

Grozījums Nr. 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Lai gan optisko šķiedru un ļoti 
ātrdarbīga platjoslas pieslēguma 
izvēršana Eiropā joprojām ir 
neapmierinoša, citas ekonomikas pasaulē 
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strauji virzās uz priekšu, kļūstot par 
vadošajām pasaulē, jo piedāvā ievērojami 
lielāku jaudu un datu pārraides ātrumu 
1 Gbps un vairāk. Ieguldījumi optiskās 
šķiedras tehnoloģijās gan 
mājsaimniecībās, gan atvilces 
maršrutēšanas tīkla pasīvajā 
infrastruktūrā ir izšķirošs faktors, ja 
Eiropa vēlas attīstīt jaunus novatoriskus 
risinājumus, zināšanas un pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Mērķi, kas noteikti 2020. gadam, 
būtu jāpārskata ar nolūku panākt, ka 
Eiropā ir pasaulē lielākais platjoslas 
ātrums, lai nodrošinātu, ka līdz 
2020. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem 
ir piekļuve 100 Mb/s un 50 % Eiropas
mājsaimniecību ir piekļuve 1 Gb/s vai 
lielākam ātrumam.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Publiskais finansējums platjoslai 
būtu jāizlieto tikai infrastruktūrām, kas ir 
atvērtas konkurencei. Tikai tie tīkli, kas, 
izmantojot pilnvarotu trešās personas 
piekļuvi, ir atvērti konkurencei, var 
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nodrošināt pieņemamus konkurētspējīgus 
pakalpojumus un inovāciju patērētājiem 
un uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Lai pabeigtu Savienības vienotā 
digitālā tirgus izveidi, ļoti svarīgi ir 
nodrošināt, ka patērētāji, izmantojot 
vienotu interneta abonementu, var viegli 
piekļūt izraudzītajam saturam un izplatīt 
to, kā arī viegli piekļūt pakalpojumiem un 
programmatūrām. BEREC konstatējumi 
2012. gada maijā šajā saistībā liecina, ka 
vismaz 20 % mobilā interneta lietotāju 
Eiropā ir sastapušies ar zināmu 
ierobežojumu attiecībā uz piekļuvi VoIP 
pakalpojumiem (balss pārraidei ar 
interneta protokolu). Kaut arī tiek gaidīts, 
ka konkurence disciplinēs operatorus, 
progress ir bijis ļoti lēns, tāpēc būtu 
jāizliedz bloķēt likumīgos pakalpojumus 
tajos šajā regulā noteiktajos 
telekomunikāciju tīklos, kas saņēmuši 
publisku finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Lai pabeigtu Savienības vienotā 



PE514.689v01-00 12/44 AM\941114LV.doc

LV

digitālā tirgus izveidi, ļoti svarīgi ir 
nodrošināt, ka patērētāji, izmantojot 
vienotu interneta abonementu, var viegli 
piekļūt izraudzītajam saturam un izplatīt 
to, kā arī viegli piekļūt pakalpojumiem un 
programmatūrām. BEREC konstatējumi 
2012. gada maijā šajā saistībā liecina, ka 
vismaz 20 % mobilā interneta lietotāju 
Eiropā ir sastapušies ar zināmu 
ierobežojumu attiecībā uz piekļuvi VoIP 
pakalpojumiem (balss pārraidei ar 
interneta protokolu). Kaut arī tiek gaidīts, 
ka konkurence disciplinēs operatorus, 
progress ir bijis ļoti lēns, tāpēc būtu 
jāizliedz bloķēt likumīgos pakalpojumus 
tajos šajā regulā noteiktajos 
telekomunikāciju tīklos, kas saņēmuši 
publisku finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kopējas ieinteresētības projektiem 
finansiālais atbalsts būtu jāpapildina ar 
horizontālajām darbībām, tostarp tehnisko 
atbalstu, pieprasījuma veicināšanas 
pasākumiem un koordinācijas 
pasākumiem, ar kuriem būtu jācenšas pēc 
iespējas vairāk palielināt ES intervences 
ietekmi.

(19) Kopējas ieinteresētības projektiem 
finansiālais atbalsts būtu jāpapildina ar 
programmu atbalsta darbībām, tostarp 
tehnisko atbalstu, pieprasījuma 
veicināšanas pasākumiem un koordinācijas 
pasākumiem, ar kuriem būtu jācenšas pēc 
iespējas vairāk palielināt ES intervences 
ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
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19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ir nepieciešams apkopot 
informāciju un statistikas datus par 
publiskajiem būvdarbiem, ko, iespējams, 
daļēji vai pilnībā izmantos, lai ierīkotu 
jaunās paaudzes tīklus, kā arī izveidot 
datubāzi šo darbu uzraudzībai un Eiropas 
telekomunikāciju tīklu reģistru, ko, ja 
iespējams, papildinātu ar līdzīgu 
informāciju par enerģētikas un transporta 
tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jāsaņem no dalībvalstu 
pārstāvjiem veidotas ekspertu grupas 
palīdzība un konsultācijas, un šai grupai 
būtu jāsniedz savi ieteikumi cita starpā 
tādos jautājumos kā šo vadlīniju 
īstenošanas uzraudzība, plānošana, 
novērtēšana un īstenošanas problēmu 
risināšana.

(22) Komisijai būtu jāsaņem no visu 
dalībvalstu pārstāvjiem veidotas ekspertu 
grupas palīdzība un konsultācijas, un šai 
grupai būtu jāsniedz savi ieteikumi cita 
starpā tādos jautājumos kā šo vadlīniju 
īstenošanas uzraudzība, plānošana, 
novērtēšana un īstenošanas problēmu 
risināšana.

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula paredz vadlīnijas par kopējas 1. Šī regula paredz vadlīnijas par kopējas 
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ieinteresētības projektu laicīgu izvēršanu 
un sadarbspēju Eiropas telekomunikāciju
tīklu jomā.

ieinteresētības projektu laicīgu izvēršanu 
un sadarbspēju Eiropas digitālo tīklu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) "telekomunikāciju tīkli" ir platjoslas 
tīkli un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras;

a) "digitālie tīkli" ir platjoslas tīkli un 
digitālo pakalpojumu infrastruktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
piekļuves tīkli, papildu infrastruktūra un 
pamattīkli, kas spēj nodrošināt ļoti 
ātrdarbīgu savienojumu, tādējādi sekmējot 
Eiropas digitalizācijas programmā noteikto 
mērķu sasniegšanu platjoslas pakalpojumu 
jomā.

f) "platjoslas tīkli" ir vadu, bezvadu vai 
satelītu piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgu savienojumu, 
tādējādi sekmējot Eiropas digitalizācijas 
programmā noteikto mērķu sasniegšanu 
platjoslas pakalpojumu jomā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši tehnoloģiskās neitralitātes principam būtu jāmin visi iespējamie tehnoloģiju veidi. 
Noteiktos apstākļos arī satelīta pakalpojumiem ir līdzvērtīga nozīme.
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Grozījums Nr. 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgu savienojumu, 
tādējādi sekmējot Eiropas digitalizācijas 
programmā noteikto mērķu sasniegšanu 
platjoslas pakalpojumu jomā.

f) "platjoslas tīkli" ir vadu un bezvadu 
(tostarp satelītu) piekļuves tīkli, papildu 
infrastruktūra un pamattīkli, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgu savienojumu, 
tādējādi sekmējot noteikto mērķu 
sasniegšanu platjoslas pakalpojumu 
jomā — 100 Mbps un 1 Gbps, ja tas ir 
iespējams, un vairāk.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt ekonomisko izaugsmi un 
atbalstīt digitālā vienotā tirgus izveidi, kas 
uzlabo Eiropas ekonomikas, tostarp mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU), 
konkurētspēju;

a) nodrošināt ekonomisko izaugsmi un 
atbalstīt digitālā vienotā tirgus izveidi un 
netraucētu darbību, kas uzlabo Eiropas 
ekonomikas, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panākt iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 

b) panākt iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus visos 
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valstu, reģionālo un vietējo 
telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem.

līmeņos, veicinot platjoslas tīklus, valstu, 
reģionālo un vietējo telekomunikāciju tīklu 
savstarpēju savienošanu un sadarbspēju, kā 
arī atklātu un nediskriminējošu piekļuvi 
tādiem tīkliem un digitālu iekļaušanu, 
paturot prātā, ka jāaptver mazapdzīvotie 
un mazāk attīstītie reģioni, nodrošinot 
tajos savienojumus. Lai pabeigtu digitālā 
vienotā tirgus izveidi, jānodrošina 
pasākumu cieša sadarbība un 
koordinācija ar valstu un reģionālajiem 
platjoslas tīklu pasākumiem to darbību 
jomā, kuras tiek veiktas saskaņā ar EISI 
programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) juridisko prasību izpilde saskaņā ar 
ES tiesību aktiem un/vai tādu moduļu 
izstrāde vai nodrošināšana, kuriem ir 
iespējami nozīmīga ietekme uz Eiropas 
sabiedrisko pakalpojumu attīstību, lai 
tādējādi atbalstītu dažādas digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras un ar laiku 
pakāpeniski izveidotu Eiropas 
sadarbspējas ekosistēmu;

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums



AM\941114LV.doc 17/44 PE514.689v01-00

LV

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kopējas ieinteresētības projekti var 
ietvert visu to ciklu, tostarp priekšizpēti, 
īstenošanu, nepārtrauktu darbību un 
attīstību, koordināciju un novērtēšanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējas ieinteresētības projektus var 
atbalstīt ar horizontālām darbībām.

3. Kopējas ieinteresētības projektus, ciktāl 
tas iespējams, atbalsta ar horizontālām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējas ieinteresētības projektus var 
atbalstīt ar horizontālām darbībām.

3. Kopējas ieinteresētības projektus var 
atbalstīt ar programmas atbalsta darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
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5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbības, kas sekmē kopējas 
ieinteresētības projektus digitālo 
pakalpojumu infrastruktūru jomā, var 
atbalstīt ar:

a) darbības, kas sekmē kopējas 
ieinteresētības projektus digitālo 
pakalpojumu infrastruktūru jomā, var 
atbalstīt ar:

a) iepirkumu un/vai – iepirkumu;
b) dotācijām;

Or. ro

Grozījums Nr. 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 33
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) horizontālās darbības atbalsta ar: c) programmas atbalsta darbības atbalsta 
ar:

Or. en

Grozījums Nr. 34
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) horizontālās darbības atbalsta ar: c) horizontālās darbības atbalsta ar:

a) iepirkumu un/vai – iepirkumu.
b) dotācijām.

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo finansējuma prioritāti piešķir 
moduļiem, kuri ir nozīmīgi citu digitālo 
pakalpojumu infrastruktūru izveidē, 
izvēršanā un ekspluatācijā un kuru 
izmantojamība ir pierādāma, kā norādīts 
pielikumā.

2. Pirmo finansējuma prioritāti piešķir 
moduļiem un pietiekamu gatavību 
sasniegušām digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrām, kas ietver tehniskus 
modeļus (piemēram, sadarbspējīgu datu 
modeli, piekļuves tiesību standartu vai 
tīkla modeli, kurš savieno visas 
dalībvalstis), kuras ir nozīmīgas citu 
digitālo pakalpojumu infrastruktūru 
izveidē, izvēršanā un ekspluatācijā un kuru 
izmantojamība ir pierādāma, kā norādīts 
pielikumā.

Or. en

Pamatojums

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
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available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Grozījums Nr. 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Otro prioritāti piešķir digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrām, kuras 
nepieciešamas, lai panāktu atbilstību ES 
tiesību aktu īpašajiem noteikumiem, un 
kuru pamatā izmantoti pašreiz pieejamie 
moduļi.

3. Prioritāti piešķir arī citām digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrām, kuras 
minētas pielikumā (1. iedaļas 2. punkts).

Or. en

Grozījums Nr. 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tā kā pamatpakalpojumu platforma ir 
digitālo pakalpojumu infrastruktūras
izveides priekšnosacījums, atbalsts 
pamatpakalpojumu platformām un to 
kopējiem moduļiem ir prioritārs 
salīdzinājumā ar vispārējiem 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
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6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz 3. pantā noteiktajiem 
mērķiem un atkarībā no pieejamā budžeta 
darba programmās var noteikt papildu 
atbilstības un prioritātes piešķiršanas 
kritērijus digitālo pakalpojumu 
infrastruktūru jomā.

4. Pamatojoties uz 3. pantā noteiktajiem 
mērķiem un atkarībā no pieejamā budžeta 
darba programmās, kuras definētas Regulā 
(ES) Nr../., ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
("darba programmas"), var noteikt 
papildu atbilstības un prioritātes 
piešķiršanas kritērijus digitālo 
pakalpojumu infrastruktūru jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz 3. pantā noteiktajiem 
mērķiem un atkarībā no pieejamā budžeta 
darba programmās var noteikt papildu 
atbilstības un prioritātes piešķiršanas 
kritērijus digitālo pakalpojumu 
infrastruktūru jomā.

4. Pamatojoties uz 3. pantā un šīs regulas 
pielikumā noteiktajiem mērķiem un 
atkarībā no pieejamā budžeta darba 
programmās var noteikt papildu atbilstības 
un prioritātes piešķiršanas kritērijus 
digitālo pakalpojumu infrastruktūru jomā.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāuzsver, ka arī pielikums ir daļa no pamata projekta atlasei, tāpēc to nevar ignorēt.

Grozījums Nr. 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās ievērojami sekmē Eiropas 
digitalizācijas programmas mērķu 
īstenošanu;

a) tās ievērojami sekmē platjoslas
mērķu — 100 Mbps un 1 Gbps, ja 
iespējams, un vairāk — īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tās izmanto tehnoloģiju, ko uzskata par 
vispiemērotāko vajadzību risināšanai 
attiecīgajā teritorijā, ņemot vērā 
ģeogrāfiskos, sociālos un ekonomiskos 
faktorus, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem un atbilstīgi tehnoloģiskās 
neitralitātes principam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tās ievieš modernākās tehnoloģijas 
un/vai to pamatā ir novatoriski 
uzņēmējdarbības modeļi, un tām ir liels 
replicējamības potenciāls.

f) tās piedāvā vislabāko attiecību starp 
progresīvākajām tehnoloģijām datu 
plūsmas kapacitātes, pārraides drošības 
un tīkla noturības ziņā un izmaksu 
efektivitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iepriekšējā punkta f) apakšpunktā 
minētais kritērijs netiek piemērots tiem 
projektiem, kurus finansē no atsevišķi 
nodalītiem piešķīrumiem, kas veikti 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. xxx/2012 
[EISI regulas] 15. panta 2. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 44
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Horizontālo darbību atbilstības kritērijus 
nosaka darba programmās.

7. Programmu atbalsta darbību atbilstības 
kritērijus nosaka darba programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība var veidot kontaktus, 
apspriesties, apmainīties ar informāciju un 
sadarboties ar valsts iestādēm vai citām 
organizācijām trešās valstīs, lai sasniegtu 
jebkuru šo vadlīniju mērķi. Starp citiem 
mērķiem šī sadarbība tiecas veicināt 
sadarbspēju starp telekomunikāciju tīkliem 

Savienība var veidot kontaktus, 
apspriesties, apmainīties ar informāciju un 
sadarboties ar valsts iestādēm vai citām 
organizācijām trešās valstīs, lai sasniegtu 
jebkuru šo vadlīniju mērķi. Starp citiem 
mērķiem šī sadarbība tiecas veicināt 
sadarbspēju starp digitālajiem tīkliem 
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Savienībā un trešo valstu telekomunikāciju
tīkliem.

Savienībā un trešo valstu digitālajiem
tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz informāciju, kas 
saņemta saskaņā ar Regulas XXX, ar ko 
izveido EISI, 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 EISI, 21. pantu, dalībvalstis un 
Komisija apmainās ar informāciju un 
paraugpraksi par progresu, kas panākts šo 
vadlīniju īstenošanā. Gada pārskatu par šo 
informāciju nosūta Eiropas 
Parlamentam. Dalībvalstis šajā procesā 
iesaista vietējās reģionālās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai konsultācijas sniedz un palīdz 
ekspertu grupa, kuras sastāvā ir pārstāvis 
no katras dalībvalsts. Jo īpaši ekspertu 
grupa palīdz Komisijai šādās jomās:

2. Komisijai konsultācijas sniedz un palīdz 
ekspertu grupa, kuras sastāvā ir pārstāvis 
no katras dalībvalsts. Jo īpaši ekspertu 
grupa palīdz Komisijai šādās jomās:

g) šo vadlīniju īstenošanas uzraudzīšana; a) šo vadlīniju īstenošanas uzraudzīšana;
h) valstu plānu vai, attiecīgā gadījumā, 
valstu stratēģiju plānošana;

b) valstu plānu vai, attiecīgā gadījumā, 
valstu stratēģiju plānošana;

i) pasākumu veikšana, lai novērtētu darba 
programmu īstenošanu no finansiālā un 
tehniskā viedokļa;

c) pasākumu veikšana, lai novērtētu darba 
programmu īstenošanu no finansiālā un 
tehniskā viedokļa;



AM\941114LV.doc 25/44 PE514.689v01-00

LV

j) pašreizējo vai jaunu projekta īstenošanā 
radušos problēmu risināšana.

d) pašreizējo vai jaunu projekta īstenošanā 
radušos problēmu risināšana;

Ekspertu grupa var izvērtēt arī jebkuru citu 
jautājumu, kas saistīts ar Eiropas 
telekomunikāciju tīklu izveidi.

e) infrastruktūru kartēšana un apmaiņa 
ar informāciju.

Ekspertu grupa var izvērtēt arī jebkuru citu 
jautājumu, kas saistīts ar Eiropas 
telekomunikāciju tīklu izveidi.

Jo īpaši ekspertu grupa palīdz Komisijai 
sagatavošanās darbā pirms gada un 
daudzgadu darba programmas 
izstrādāšanas un tās pārskatīšanas, kas 
minēta attiecīgi Regulas (ES) 
Nr. xxxx/xxxx, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, 17. panta 1. punktā un 
17. panta 2. punktā.
Šajā nolūkā 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.
Komisija un Eiropas Investīciju banka 
pievērš īpašu uzmanību ekspertu grupas 
novērojumiem, un publiski pieejamā veidā 
pamato visus gadījumus, kuros šādi 
novērojumi netiek ņemti vērā. Komisija 
visās ekspertu grupas sanāksmēs informē 
to par paveikto, īstenojot darba 
programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums



PE514.689v01-00 26/44 AM\941114LV.doc

LV

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) valstu plānu vai, attiecīgā gadījumā, 
valstu stratēģiju plānošana;

b) valstu plānu vai, attiecīgā gadījumā, 
valstu stratēģiju koordinēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekspertu grupa var izvērtēt arī jebkuru citu 
jautājumu, kas saistīts ar Eiropas 
telekomunikāciju tīklu izveidi.

Ekspertu grupa var izvērtēt arī jebkuru citu 
jautājumu, kas saistīts ar Eiropas digitālo
tīklu izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
8. 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 
nodošanu ekspluatācijā un — attiecīgā 
gadījumā — īstenošanas kavējumiem un 
citām grūtībām, kas radušās;
b) līdzekļiem, ko Savienība piešķīrusi un 
izmaksājusi kopīgo interešu projektiem 
saskaņā ar noteikumiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā (ES) 
Nr. xxxx/xxxx, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
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instrumentu, tos salīdzinot ar finansēto 
kopīgo interešu projektu kopējo vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Intervences pamatā digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras jomā parasti ir divu līmeņu 
pieeja: pamatpakalpojumu platformas un 
vispārējie pakalpojumi. Tā kā 
pamatpakalpojumu platforma ir digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveides 
priekšnosacījums, atbalsts 
pamatpakalpojumu platformām un to 
kopējiem moduļiem ir prioritārs 
salīdzinājumā ar vispārējiem 
pakalpojumiem.

Intervences pamatā digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras jomā parasti ir divu līmeņu 
pieeja: pamatpakalpojumu platformas un 
vispārējie pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatpakalpojumu platformas un to 
kopējie moduļi ļauj izpildīt kopējas 
ieinteresētības projektu sadarbspējas un 
drošības prasības. Šīs platformas un moduļi 
paredzēti, lai nodrošinātu digitālu 
informācijas apmaiņu starp publiskajām 
iestādēm un iedzīvotājiem, publiskajām 
iestādēm un uzņēmumiem/organizācijām 
vai starp dažādu dalībvalstu publiskajām 

Pamatpakalpojumu platformas ļauj izpildīt 
kopējas ieinteresētības projektu 
sadarbspējas un drošības prasības. Šīs 
platformas un moduļi paredzēti, lai 
nodrošinātu digitālu informācijas apmaiņu 
starp publiskajām iestādēm un 
iedzīvotājiem, publiskajām iestādēm un 
uzņēmumiem/organizācijām vai starp 
dažādu dalībvalstu publiskajām iestādēm, 
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iestādēm, izmantojot standartizētas, 
pārrobežu un lietotājiem draudzīgas 
saziņas platformas. Digitālo pakalpojumu 
infrastruktūru moduļiem ir lielāka 
prioritāte nekā citām digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrām, jo moduļi ir šo citu 
infrastruktūru izveides priekšnosacījums. 
Vispārējie pakalpojumi nodrošina 
savienojumu ar pamatpakalpojumu 
platformām un iespēju valstu pievienotās 
vērtības pakalpojumu sniegšanā izmantot 
pamatpakalpojumu platformas. Tie 
nodrošina saikni starp valstu 
pakalpojumiem un pamatpakalpojumu 
platformām un iespēju valstu publiskajām 
iestādēm un organizācijām, uzņēmumiem 
un/vai iedzīvotājiem piekļūt 
pamatpakalpojumu platformām, kurās tie 
var veikt pārrobežu darījumus. Tiek 
nodrošināta pakalpojumu kvalitāte un 
pārrobežu darījumos iesaistīto ieinteresēto 
personu atbalsts. Tie atbalsta un sekmē 
pamatpakalpojumu platformu ieviešanu.

izmantojot standartizētas, pārrobežu un 
lietotājiem draudzīgas saziņas platformas. 
Digitālo pakalpojumu infrastruktūrām, 
kuras ir citu digitālo pakalpojumu 
infrastruktūru neatņemama daļa vai 
kuras var izmantot par modeli jaunām 
platformām, ir lielāka prioritāte nekā citām 
digitālo pakalpojumu infrastruktūrām. 
Vispārējie pakalpojumi nodrošina 
savienojumu ar pamatpakalpojumu 
platformām un iespēju valstu pievienotās 
vērtības pakalpojumu sniegšanā izmantot 
pamatpakalpojumu platformas. Tie 
nodrošina saikni starp valstu 
pakalpojumiem un pamatpakalpojumu 
platformām un iespēju valstu publiskajām 
iestādēm un organizācijām, uzņēmumiem 
un/vai iedzīvotājiem piekļūt 
pamatpakalpojumu platformām, kurās tie 
var veikt pārrobežu darījumus. Tiek 
nodrošināta pakalpojumu kvalitāte un 
pārrobežu darījumos iesaistīto ieinteresēto 
personu atbalsts. Tie atbalsta un sekmē 
pamatpakalpojumu platformu ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Grozījums Nr. 53
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
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Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Citas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras, kas saskaņā ar 6. panta 
1. punktu apriori noteiktas par tiesīgām 
saņemt finansējumu:

2. Pamatpakalpojumu platformas, kas 
saskaņā ar 6. panta 1. punktu apriori 
noteiktas par tiesīgām saņemt finansējumu:

Or. en

Pamatojums

No sākotnējā formulējuma nekļūst skaidrs, kāda ir „pamatpakalpojumu platformas”, kas 
definēta 2. pantā, nozīme, jo tikai f) apakšpunktā skaidri ir minēts pamatpakalpojumu 
platformas nosaukums. Tādējādi vai nu visi šeit minētie pakalpojumi ir pamatpakalpojumu 
platformas, vai arī attiecībā uz šo definīciju tekstā nav atbilstīgas iedaļas.

Grozījums Nr. 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Citas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras, kas saskaņā ar 6. panta 
1. punktu apriori noteiktas par tiesīgām 
saņemt finansējumu:

2. Citas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras, kas saskaņā ar 6. panta 
1. punktu un 6. panta 3. punktu apriori 
noteiktas par tiesīgām saņemt finansējumu:

Or. en

Grozījums Nr. 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) piekļuve Eiropas kultūras mantojuma 
digitālajiem resursiem: pamatpakalpojumu 

f) piekļuve Eiropas kultūras mantojuma 
digitālajiem resursiem: pamatpakalpojumu 
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platforma, kuras pamatā ir pašreizējais 
portāls Europeana. Platforma nodrošinās 
vienotu piekļuves punktu 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;

platforma, kuras pamatā ir pašreizējais 
portāls Europeana. Platforma nodrošina 
centrālu piekļuves punktu 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;

Or. en

Pamatojums

Europeana jau nodrošina šo piekļuvi. Faktiski Europeana ir ļoti mūsdienīgs portāls, kura 
sadarbspējīgo datu modeli un standartizācijas tiesības kopē publiskās digitālās bibliotēkas 
Ziemeļamerikā, Āfrikā un Korejā. Tā nav arī vienotas piekļuves punkts, jo tās mērķis ir ar 
API starpniecību nodrošināt piekļuvi neatkarīgi no tā, kur atrodas lietotājs un kad tas vēlas 
piekļūt šim portālam.

Grozījums Nr. 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt 
kopīgas datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Ir iekļauti arī 
pasākumi, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgu seksuālu izmantošanu 
attēlojošu saturu, tostarp nosacījums 
valsts informācijas līniju līmenī, kas 
paredz ziņošanu par ļaunprātīgu 
izmantošanu, palīdzības līnijas un 
izpratnes veicināšanas pasākumi, kā arī 
nodrošināta saikne ar policiju, ieskaitot 
tādas starptautiskās organizācijas kā 
Interpols un, vajadzības gadījumā, šā 
satura izņemšanu no attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm. Šo pasākumu veikšanu atbalstīs 
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kopīgas datubāzes un vispārējie 
pakalpojumi, piemēram:
a) platformas, kas nodrošina apmācību 
un labākās prakses attīstību Drošāka 
interneta centriem dalībvalstīs;
b) bērniem, vecākiem un aprūpētājiem 
paredzētas valsts palīdzības līnijas par 
labāko veidu, kā bērniem lietot internetu, 
izvairoties no kaitējoša vai nelikumīga 
satura un uzvedības draudiem, un 
atbalstot tehnisko pasākumu 
infrastruktūru;
c) valsts informācijas līnijas ziņošanai par 
nelegālu bērnu seksuālas izmantošanas 
saturu internetā;
d) izpratnes veicināšanas kampaņas valsts 
līmenī;
e) rīki, kas nodrošina piekļuvi vecumam 
atbilstošam saturam un pakalpojumiem;
f) programmatūra, kas ļauj vienkārši un 
ātri ziņot par nelegālu saturu un to slēgt, 
kā arī ziņot par psiholoģisku 
manipulāciju un iebiedēšanu;
g) programmatūras sistēmas, kas ļauj 
labāk identificēt bērnu seksuālas 
izmantošanas saturu internetā (par kuru 
nav ziņots), kā arī tehnoloģijas, kas 
atbalsta policijas izmeklēšanu, jo īpaši, lai 
identificētu cietušos bērnus, vainīgos un 
šāda satura komerciālo tirdzniecību;

Or. en

Pamatojums

Drošāka interneta centri ir saņēmuši atzinību par pēdējos gados paveikto darbu, tādēļ šis 
darbs būtu jāturpina. Sākotnējais formulējums nenodrošina pietiekamu finansējumu visām 
darbībām, tostarp izpratnes veicināšanas kampaņām, kuras pašlaik finansē Eiropas 
Savienība. Tāpēc grozījumā drošāka interneta platforma ir minēta pie galvenajiem moduļiem, 
lai atspoguļotu tās svarīgo nozīmi un nodrošinātu prioritāru finansējumu. Būtu arī jāuzsver, 
ka nolūkā uzlabot sadarbību ar valstu izpildiestādēm, informācijas līnijas un palīdzības 
līnijas centralizēta ES pakalpojuma vietā būtu jānodrošina valsts līmenī.



PE514.689v01-00 32/44 AM\941114LV.doc

LV

Grozījums Nr. 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt 
kopīgas datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Ir iekļauti arī tehniski 
pasākumi, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgu seksuālu izmantošanu
attēlojošu saturu, kā arī nodrošināta 
saikne ar policiju, ieskaitot tādas 
starptautiskās organizācijas kā Interpols 
un, vajadzības gadījumā, šā satura 
izņemšanu no attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm. Šo pasākumu veikšanu atbalstīs 
kopīgas datubāzes;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Drošāka interneta centri ir saņēmuši atzinību par pēdējos gados paveikto darbu, tādēļ šis 
darbs būtu jāturpina. Sākotnējais formulējums nenodrošina pietiekamu finansējumu visām 
darbībām, tostarp izpratnes veicināšanas kampaņām, kuras pašlaik finansē Eiropas 
Savienība. Tāpēc grozījumā drošāka interneta platforma ir minēta pie galvenajiem moduļiem, 
lai atspoguļotu tās svarīgo nozīmi un nodrošinātu prioritāru finansējumu. Būtu arī jāuzsver, 
ka nolūkā uzlabot sadarbību ar valstu izpildiestādēm, informācijas līnijas un palīdzības 
līnijas centralizēta ES pakalpojuma vietā būtu jānodrošina valsts līmenī.

Grozījums Nr. 58
Erik Bánki

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 

g) drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
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datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Ir iekļauti arī tehniski 
pasākumi, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgu seksuālu izmantošanu 
attēlojošu saturu, kā arī nodrošināta saikne 
ar policiju, ieskaitot tādas starptautiskās 
organizācijas kā Interpols un, vajadzības 
gadījumā, šā satura izņemšanu no 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm. Šo pasākumu 
veikšanu atbalstīs kopīgas datubāzes;

datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Drošāka interneta 
centri dalībvalstīs ir galvenais elements 
drošāku interneta pakalpojumu 
infrastruktūrā, kurā īpaši svarīga nozīme 
ir palīdzības līnijām, informācijas līnijām 
un izpratnes veicināšanas darbībām. 
Tāpēc Drošāka interneta centru izpratnes 
veicināšanas punktiem, palīdzības līnijām 
un informācijas līniju darbībām ir 
nepieciešams garantēts ikgadējs 
finansējums vismaz EUR 15 miljonu 
apmērā. Ir iekļauti arī tehniski pasākumi, 
lai apstrādātu ziņojumus par ļaunprātīgu 
seksuālu izmantošanu attēlojošu saturu, kā 
arī nodrošināta saikne ar policiju, ieskaitot 
tādas starptautiskās organizācijas kā 
Interpols un, vajadzības gadījumā, šā satura 
izņemšanu no attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm. Šo pasākumu veikšanu atbalstīs 
kopīgas datubāzes;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Ir iekļauti arī tehniski 
pasākumi, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgu seksuālu izmantošanu 
attēlojošu saturu, kā arī nodrošināta saikne 
ar policiju, ieskaitot tādas starptautiskās 
organizācijas kā Interpols un, vajadzības 
gadījumā, šā satura izņemšanu no 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm. Šo pasākumu 

g) drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Drošāka interneta 
centri dalībvalstīs ir galvenais elements 
drošāku interneta pakalpojumu 
infrastruktūrā, kurā īpaši svarīga nozīme 
ir palīdzības līnijām, informācijas līnijām 
un izpratnes veicināšanas darbībām. Ir 
iekļauti arī tehniski pasākumi, lai 
apstrādātu ziņojumus par ļaunprātīgu 
seksuālu izmantošanu attēlojošu saturu, kā 
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veikšanu atbalstīs kopīgas datubāzes; arī nodrošināta saikne ar policiju, ieskaitot 
tādas starptautiskās organizācijas kā 
Interpols un, vajadzības gadījumā, šā satura 
izņemšanu no attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm. Šo pasākumu veikšanu atbalstīs 
kopīgas datubāzes;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Claudette Abela Baldacchino

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Ir iekļauti arī tehniski 
pasākumi, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgu seksuālu izmantošanu 
attēlojošu saturu, kā arī nodrošināta saikne 
ar policiju, ieskaitot tādas starptautiskās 
organizācijas kā Interpols un, vajadzības 
gadījumā, šā satura izņemšanu no 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm. Šo pasākumu 
veikšanu atbalstīs kopīgas datubāzes;

g) drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Drošāka interneta 
centri dalībvalstīs ir galvenais drošāku 
interneta pakalpojumu infrastruktūras 
elements. Tikai Drošāka interneta centri, 
būdami daļa no Savienības 
pamatpakalpojuma, garantē Savienības 
pievienoto vērtību. Ir iekļauti arī tehniski 
pasākumi, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgu seksuālu izmantošanu 
attēlojošu saturu, kā arī nodrošināta saikne 
ar policiju, ieskaitot tādas starptautiskās 
organizācijas kā Interpols un, vajadzības 
gadījumā, šā satura izņemšanu no 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm. Šo pasākumu 
veikšanu atbalstīs kopīgas datubāzes;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
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 Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Ir iekļauti arī tehniski 
pasākumi, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgu seksuālu izmantošanu 
attēlojošu saturu, kā arī nodrošināta saikne 
ar policiju, ieskaitot tādas starptautiskās 
organizācijas kā Interpols un, vajadzības 
gadījumā, šā satura izņemšanu no 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm. Šo pasākumu 
veikšanu atbalstīs kopīgas datubāzes;

g) drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros, tostarp izpratnes veicināšanas 
punktos, palīdzības līnijās un 
informācijas līnijās, dalībvalstīs. Ir 
iekļauti arī tehniski pasākumi, lai 
apstrādātu ziņojumus par ļaunprātīgu 
seksuālu izmantošanu attēlojošu saturu, kā 
arī nodrošināta saikne ar policiju, ieskaitot 
tādas starptautiskās organizācijas kā 
Interpols un, vajadzības gadījumā, šā satura 
izņemšanu no attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm. Šo pasākumu veikšanu atbalstīs 
kopīgas datubāzes;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
 Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Ir iekļauti arī tehniski 
pasākumi, lai apstrādātu ziņojumus par 
ļaunprātīgu seksuālu izmantošanu 
attēlojošu saturu, kā arī nodrošināta saikne 
ar policiju, ieskaitot tādas starptautiskās 
organizācijas kā Interpols un, vajadzības 
gadījumā, šā satura izņemšanu no 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm. Šo pasākumu 
veikšanu atbalstīs kopīgas datubāzes;

g) drošāka interneta pakalpojumu 
infrastruktūra: tas attiecas uz platformu, 
kas ļaus iegūt, izmantot un uzturēt kopīgas 
datošanas iekārtas, datubāzes un 
programmatūras rīkus Drošāka interneta 
centros dalībvalstīs. Ir iekļauti arī tehniski 
pasākumi un valstu palīdzības līnijas, lai 
apstrādātu ziņojumus par ļaunprātīgu 
seksuālu izmantošanu attēlojošu saturu, kā 
arī nodrošināta saikne ar policiju, ieskaitot 
tādas starptautiskās organizācijas kā 
Interpols un, vajadzības gadījumā, šā satura 
izņemšanu no attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm. Šo pasākumu veikšanu atbalstīs 
kopīgas datubāzes;
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Or. en

Pamatojums

Valstu palīdzības dienestu tīkls, kas pastāv kopš 1999. gada, ir pierādījis savu svarīgo nozīmi, 
tāpēc tā darbība būtu jāturpina.

Grozījums Nr. 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) infrastruktūru izvēršana sabiedriskā 
transporta līdzekļos, kas rada 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;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) elektroniski reģistri un/vai 
specializētas valsts IT sistēmas, kuru 
izveide un savstarpēja savienošana ir 
noteikta par obligātu Eiropas līmenī 
saskaņā ar daudzu regulu, direktīvu un 
lēmumu nosacījumiem;
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Or. ro

Grozījums Nr. 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) Eiropas Izglītojošo resursu ieguves 
platforma. Mērķis ir izmantot IKT 
sniegtās priekšrocības izglītības jomā, 
nodrošinot Eiropas mēroga piekļuvi 
izglītojošiem koplietotiem materiāliem. 
Izmaksu ziņā efektīva piekļuve 
izglītojošiem materiāliem un augstāka to 
kvalitāte, ko nodrošina salīdzinoša 
izvērtēšana, stiprinātu Eiropas kohēziju, 
dodot iespēju audzēkņiem un 
akadēmiskajām aprindām veidot 
kontaktus, sadarboties un diskutēt. 
Platforma būtu izglītības iestāžu 
sadarbības pamats, palīdzot īstenot citas 
Savienības programmas, piemēram, 
"Erasmus visiem". Tā uzlabotu piekļuvi 
izglītībai un globāli nostiprinātu 
Savienības stāvokli akadēmiskajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) sadarbspējīgi pārrobežu e-pārvaldes 
pakalpojumi;

Or. ro
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Grozījums Nr. 67
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iespējams, būtu jāizmanto tādas 
potenciālās sinerģijas, kas rodas starp 
platjoslas tīklu un citu komunālo tīklu 
(elektroenerģija, transports, ūdensapgāde, 
kanalizācija utt.) izvēršanu, jo īpaši 
saistībā ar viedo elektroenerģijas sadali.

Or. en

Pamatojums

Lai gan divi iepriekš minētie punkti ir izteikti konkrētu darbību veidā, 3. punkts, šķiet, drīzāk 
ir priekšnoteikums vai mērķis, tāpēc tas sistemātiski nebūtu jānumurē.

Grozījums Nr. 68
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atbalsts digitālo atšķirību 
samazināšanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi projekti, kam saskaņā ar šo regulu 
piešķirts finansiālais atbalsts, ievērojami 

Visi projekti, kam saskaņā ar šo regulu 
piešķirts finansiālais atbalsts, ievērojami 
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sekmē Eiropas digitalizācijas programmas 
mērķus.

sekmē mērķu — 100 Mbps un 1 Gbps un, 
ja iespējams, vairāk — sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi projekti, kam saskaņā ar šo regulu
piešķirts finansiālais atbalsts, ievērojami 
sekmē Eiropas digitalizācijas programmas 
mērķus.

Visi projekti, kam saskaņā ar šo iedaļu
piešķirts finansiālais atbalsts, ievērojami 
sekmē Eiropas digitalizācijas programmas 
mērķus.

Or. en

Pamatojums

Šis nosacījums attiecas konkrēti uz platjoslas tīklu iedaļu vai arī tas būtu jānorāda pielikuma 
ievaddaļā. Tā kā ne visas digitālo pakalpojumu infrastruktūras var būt tieši saistītas ar 
digitalizācijas programmas mērķiem, būtu jāprecizē, ka šī prasība attiecas tikai uz platjoslas 
tīklu iedaļu.

Grozījums Nr. 71
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Darbības, ko Savienība finansē tiešā 
veidā:

a) Darbības, ko Savienība finansē tiešā 
veidā, sniedz lielu replicējamības 
potenciālu, kas, pateicoties šo darbību 
demonstrējumos gūtajam 
apliecinājumam, ļauj panākt plašāku 
ietekmi tirgū. Turklāt šīs darbības:

Or. en
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Pamatojums

Visiem projektiem vajadzētu būt lielam replicējamības potenciālam. Valsts līdzekļi nebūtu 
jāizlieto projektiem, kam nepieciešami specifiski risinājumi, kuri darbojas tikai noteiktos 
apstākļos, bet tādiem projektiem, kurus potenciāli var īstenot plašākā mērogā. Tas atspoguļo 
arī 6. panta 5. punkta f) apakšpunktu, kurā replicējamība ir kopīgs elements, nevis 
alternatīva.

Grozījums Nr. 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – a apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir balstītas uz modernākajām gan vadu, 
gan bezvadu tehnoloģijām, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgas platjoslas 
pakalpojumus, tādējādi izpildot ar tām 
lietotnēm saistītās prasības, kurām 
nepieciešams liels joslas platums, vai

a) ir balstītas uz modernākajām gan vadu, 
gan bezvadu tehnoloģijām, kas spēj 
nodrošināt ļoti ātrdarbīgas platjoslas 
pakalpojumus ar ātrumu vismaz 
100 Mbps, tādējādi izpildot ar tām 
lietotnēm saistītās prasības, kurām 
nepieciešams liels joslas platums, vai

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – a apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sniedz lielu replicējamības potenciālu, 
kas, pateicoties šo darbību 
demonstrējumos gūtajam 
apliecinājumam, ļauj panākt plašāku 
ietekmi tirgū.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visiem projektiem vajadzētu būt lielam replicējamības potenciālam. Valsts līdzekļi nebūtu 
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jāizlieto projektiem, kam nepieciešami specifiski risinājumi, kuri darbojas tikai noteiktos 
apstākļos, bet tādiem projektiem, kurus potenciāli var īstenot plašākā mērogā. Tas atspoguļo 
arī 6. panta 5. punkta f) apakšpunktu, kurā replicējamība ir kopīgs elements, nevis 
alternatīva.

Grozījums Nr. 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – a apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
jo īpaši konkurences tiesību aktiem un 
pienākumam nodrošināt piekļuvi. Tikai 
tiem tīkliem, kas ir atvērti konkurencei, 
vajadzētu būt tiesīgiem saņemt valsts 
finansējumu, kas paredzēts šajā regulā;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – a apakšpunkts – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) 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 
Direktīvas 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām 
attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (Universālā 
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pakalpojuma direktīva) 22. panta 
3. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – a apakšpunkts – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) 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 
Direktīvas 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām 
attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 22. panta 
3. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Darbības, ko finansē no atsevišķi 
nodalītiem piešķīrumiem, kas veikti 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. xxx/2012 
[EISI regulas] 15. panta 2. punktu, tirgū 

b) Darbības, ko finansē no atsevišķi 
nodalītiem piešķīrumiem, kas veikti 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. xxx/2012 
[EISI regulas] 15. panta 2. punktu, tirgū 
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nodrošina nozīmīgas jaunas spējas attiecībā 
uz platjoslas pakalpojumu pieejamību, 
ātrumu un kapacitāti. Projektiem, kuru datu 
pārraides ātrums ir mazāks par 30 Mb/s, ar 
laiku jānodrošina lielāks ātrums, vismaz 
30 Mb/s.

nodrošina nozīmīgas jaunas spējas attiecībā 
uz platjoslas pakalpojumu pieejamību, 
ātrumu un kapacitāti. Projektiem, kuru datu 
pārraides ātrums ir mazāks par 100 Mb/s, 
ar laiku jānodrošina lielāks ātrums, vismaz 
100 Mb/s.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Darbības, ko finansē no atsevišķi 
nodalītiem piešķīrumiem, kas veikti 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. xxx/2012 
[EISI regulas] 15. panta 2. punktu, tirgū 
nodrošina nozīmīgas jaunas spējas attiecībā 
uz platjoslas pakalpojumu pieejamību, 
ātrumu un kapacitāti. Projektiem, kuru 
datu pārraides ātrums ir mazāks par 
30 Mb/s, ar laiku jānodrošina lielāks 
ātrums, vismaz 30 Mb/s.

b) Darbības, ko finansē no atsevišķi 
nodalītiem piešķīrumiem, kas veikti 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. xxx/2012 
[EISI regulas] 15. panta 2. punktu, tirgū 
nodrošina nozīmīgas jaunas spējas attiecībā 
uz platjoslas pakalpojumu pieejamību, 
ātrumu un kapacitāti. Projektiem ar laiku 
jānodrošina lielāks ātrums atbilstoši 
digitalizācijas programmā izvirzītajiem 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Atsauces punktam būtu jābūt digitalizācijas programmas mērķiem.

Grozījums Nr. 79
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. iedaļa. Horizontālās darbības 3. iedaļa. Programmu atbalsta darbības

Eiropas telekomunikāciju tīklu izvēršanu, 
kas palīdzēs novērst šaurās vietas 

Eiropas digitālo tīklu izvēršanu, kas 
palīdzēs novērst šaurās vietas pašreizējā 
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pašreizējā digitālā vienotā tirgū, atbalsta 
pētījumi un programmu atbalsta pasākumi. 
Šīs darbības var ietvert:

digitālā vienotā tirgū, atbalsta programmu 
atbalsta pasākumi. Šīs darbības var ietvert:

Or. en


