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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jaunas digitālās programmas izstrādi Eiropai — pāreja no i2010 uz digital.eu
(2009/2225(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai, kā arī Reģionu komitejai „Ziņojums par Eiropas 
konkurētspēju digitālajā jomā: galvenie sasniegumi, 2005.-2009. gadā īstenojot 
stratēģiju i2010” (COM(2009)0390),

– ņemot vērā savu 2006. gada 14. marta rezolūciju par Eiropas informācijas sabiedrību 
izaugsmei un nodarbinātībai1,

– ņemot vērā savu 2007. gada 14. februāra rezolūciju par ES politiku attiecībā uz 
radiofrekvenču spektru2,

– ņemot vērā savu 2007. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas politikas izstrādāšanu 
attiecībā uz platjoslas pakalpojumiem3,

– ņemot vērā savu 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par patērētāju uzticēšanos digitālajai 
videi4,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un ... komitejas 
un ... komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) ienākušas gandrīz katrā dzīves jomā un 
ir nesaraujami saistītas ar mūsu vēlmi pēc labklājīgas un konkurētspējīgas 
tautsaimniecības, saglabātas vides un demokrātiskākas, atvērtas un integrētas 
sabiedrības;

B. tā kā digitālās revolūcijas augļus Eiropa baudīs tikai tad, ja visi ES iedzīvotāji būs 
mobilizēti un viņiem būs sagādātas iespējas pilnvērtīgi piedalīties jaunajā digitālajā 
sabiedrībā un ja rīcībpolitikas centrā būs likts cilvēks; tā kā digitālā revolūcija ir 
uzskatāma nevis vairs par industriālās pagātnes tālāku evolūciju, bet gan par radikālas 
pārtapšanas procesu;

C. tā kā Eiropas potenciāls ir tās iedzīvotāju prasmes, darbaspēks un tās organizācijas; tā 
kā IST un infrastruktūrai bez attiecīgām prasmēm būs tikai ierobežota ekonomiskā un 
sociālā vērtība;

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 

                                               
1 OV C 291 E, 30.11.2006., 133. lpp.
2 OV C 287 E, 29.11.2007., 364. lpp.
3 OV C 146 E, 12.6.2008., 87. lpp.
4 OV C 146 E, 12.6.2008., 370. lpp.
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iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums;

E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā vēl nav 
panākta; tā kā digitālo pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban stipri kavē noteikumu 
sadrumstalotība valstu līmenī,

1. aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un rīcības plānu, 
kas Eiropai dotu iespēju virzīties uz atvērtu un labklājīgu digitālo sabiedrību; jauno 
noteikumu kopumu ierosina nodēvēt par „Programmu 2015.eu” un veidot kā „2015.eu” 
spirālveida attīstības modeli;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus visiem iedzīvotājiem un patērētājiem nodrošināt 
visuresošu piekļuvi ātrgaitas internetam, veicinot gan fiksēta, gan mobila interneta 
pieslēguma pieejamību un nākamās paaudzes infrastruktūras ieviešanu; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar taisnīgiem nosacījumiem un par konkurētspējīgu cenu, 
tādējādi gādājot, ka neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek atstumtībā;

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu cenu 
vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ mudina 
Komisiju pārskatīt universālā pakalpojuma saistības un aicina dalībvalstis Eiropas 
ātrgaitas platjoslas interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī atjauninot mērķus 
attiecībā uz platjoslas pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma pieejamību;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt pasaules mobilo sakaru līderkontinenta reputāciju, 
līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās (vai 
jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo raidpakalpojumu kvalitāti;

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām ātrgaitas tīklam; 

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā termiņa transponēt ar telesakaru jomu saistītos 
tiesību aktus, jo īpaši jaunos noteikumus par nākamās paaudzes piekļuves tīkliem 
(NGA) un par frekvenču spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo vidi, kas stimulē 
ieguldījumus, vienlaikus saglabājot konkurenci;

7. atgādina, ka viens no elektroniskos sakarus reglamentējošo jauno noteikumu mērķiem ir 
līdz ar tirgus konkurences attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar specifiskiem 
noteikumiem pakāpeniski sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru jomu visbeidzot 
regulētu tikai konkurences tiesības;

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības pastāvēšanai digitālās prasmes ir izšķirīgi 
svarīgas, un ka tās attiecīgā līmenī vajadzētu nodrošināt visiem ES pilsoņiem; uzsver, ka 
ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 2015. gadam digitālās kompetences un prasmju trūkumu 
samazināt uz pusi;

9. uzsver, ka līdz 2015. gadam ātrgaitas interneta pieslēgumam jābūt visās pamatskolās un 
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vidusskolās;

10. ierosina ES un dalībvalstu līmenī sākt īstenot „Digitālās kompetences rīcības plānu”, 
tajā noteikti iekļaujot: speciālas digitālās kompetences mācības grupām, kas pakļautas 
atstumtības riskam, stimulus privātā sektora iniciatīvām, kas visiem darbiniekiem 
nodrošinātu digitālo prasmju apguvi, viseiropas iniciatīvu „Internetā rīkojies gudri!”, 
kas visus skolēnus un studentus iepazīstinātu ar drošu IST un tiešsaistes pakalpojumu 
izmantošanu, un vienotu ES IST prasmju sertifikācijas sistēmu;

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par viņu pamattiesībām digitālajā vidē vajadzētu 
informēt īpašā Eiropas hartā par iedzīvotāju un patērētāju tiesībām digitālajā vidē, 
attiecīgi konsolidējot un atjauninot Kopienas acquis;

12. pauž nelokāmu pārliecību, ka privātuma aizsardzība ir pamatvērtība un ka visiem 
lietotājiem vajadzētu būt iespējai kontrolēt savus personas datus, tostarp viņiem 
vajadzētu būt „tiesībām tikt aizmirstam” (tiesībām uz personas datu dzēšanu); tādēļ 
aicina Datu aizsardzības direktīvu pielāgot tagadējai digitālajai videi;

13. aicina Komisiju turpināt apkarot kibernoziegumus un surogātpastu un mudina visas 
dalībvalstis ratificēt Konvenciju par kibernoziegumiem;

14. uzstāj, ka jāsaglabā atvērta interneta vide, kurā iedzīvotājiem būtu tiesības piekļūt 
informācijai un to izplatīt un pēc izvēles izmantot lietotnes un pakalpojumus; aicina 
Komisiju, Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un valsts 
pārvaldes iestādes stingri uzraudzīt un nodrošināt „tīkla neitralitātes” noteikumu 
saskaņotu izpildi;

15. aicina Komisiju ilglaicīgu risinājumu viesabonēšanas problēmai ierosināt jau pirms 
2013. gada;

16. aicina ES iestādes galvenos tiesiski normatīvos šķēršļus pārrobežu darījumiem tiešsaistē 
novērst līdz 2015. gadam; aicina Komisiju pārskatīt Kopienas acquis, kas skar vienoto 
tirgu tiešsaistē, kā arī attiecībā uz galvenajiem kavēkļiem izstrādāt mērķtiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus;

17. uzskata, ka tiešsaistes vides arvien lielākas sarežģītības dēļ un jaunu tehnoloģiju 
ieviešanas dēļ direktīvas par informācijas sabiedrības tiesisko regulējumu (t.i., Datu 
aizsardzības direktīva, Elektronisko parakstu direktīva un Direktīva par elektronisko 
tirdzniecību), kas pieņemtas gandrīz pirms desmit gadiem, šķiet novecojušas; uzskata, 
ka, lai gan ar dažām direktīvām saistītos juridiskos jautājumus var atrisināt, tās 
atjauninot pakāpeniski, citas jāpārskata pamatīgāk;

18. uzsver, ka potenciāli vērtīga iedzīvotājiem un uzņēmumiem varētu būt publisko 
pakalpojumu digitalizēšana, un aicina dalībvalstis izstrādāt savus publisko pakalpojumu 
digitalizēšanas plānus, kuros vajadzētu norādīt, kādi mērķi jāsasniedz un kādi pasākumi 
jāīsteno, lai līdz 2015. gadam visi publiskie pakalpojumi būtu tiešsaistē un pieejami 
cilvēkiem ar invaliditāti;

19. uzsver, ka jāattīsta satura un zināšanu bezmaksas aprite un līdz 2015. gadam jāizstrādā 



PE438.179v01-00 6/14 PR\801523LV.doc

LV

vienkāršs, patērētājiem ērts tiesiskais regulējums par piekļuvi digitālam saturam Eiropā, 
kas patērētājiem dotu noteiktību un gan lietotājiem, gan tiesību turētājiem nodrošinātu 
pievilcīgus, stabilus un līdzsvarotus risinājumus; mudina ES paātrināt diskusiju par 
autortiesībām un līdz 2013. gadam atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 
118. pantam izstrādāt tiesību aktu par Eiropas autortiesībām;

20. uzskata, ka vienlaikus ar neatlaidīgu IST ieviešanu svarīgi ir sekmēt izcilību IST 
pētniecībā un veicināt valsts un privātus ieguldījumus sadarbīgi īstenotā augsta riska 
IST pētniecībā un jauninājumos; uzsver, ka Eiropai vajadzētu būt līderim interneta 
tehnoloģiju un zemu oglekļa emisiju IST risinājumu izstrādē; ierosina nākamajā finanšu 
plānā Eiropas Savienības IST pētniecības budžetu dubultot un IST ieviešanai paredzēto 
budžetu četrkāršot;

21. izsaka raizes par birokrātiskiem šķēršļiem ES pamatprogrammā; aicina Komisiju tos 
novērst, pārstrādājot pamatprogrammas procedūras un iedibinot lietotāju forumu;

22. uzskata, ka „Programmai 2015.eu” vajadzētu izvirzīt mērķi pielāgot IST zemu oglekļa 
emisiju ekonomikai; prasa IST tehnoloģijas izmantot tā, lai līdz 2020. gadam galvenajās 
nozarēs CO2 emisija tiktu samazināta par 15 %, kā arī prasa veicināt atbildīgu enerģijas 
patērēšanu, tostarp līdz 2015. gadam 50 % mājsaimniecību uzstādot viedos skaitītājus; 
norāda, ka līdz 2015. gadam IST nozarē oglekļa izmeši būtu jāsamazina par 50 %;

23. uzskata, ka svarīgi priekšnosacījumi programmas 2015.eu efektīvai īstenošanai ir visu 
politisko līmeņu (ES, valstu valdību un reģionu) atbildība par šo programmu un tās 
politiskā popularitāte; šajā sakarā izvirza priekšlikumu organizēt regulāras augstākā 
līmeņa sanāksmes par digitālo programmu, kurās Savienības un dalībvalstu līmenī 
pārskatītu sasniegto un atjaunotu programmas politisko impulsu;

24. aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību tam, lai mērķi un uzdevumi būtu izvirzīti pēc 
t.s. SMART kritērijiem (konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstoši un ar noteiktiem 
termiņiem) un lai pieņemtajā rīcības plānā būtu mobilizēti visi attiecīgie ES instrumenti: 
finansējums, ieteikuma tiesību instrumenti, normu izpilde un, ja vajadzīgs, mērķtiecīgi 
tiesību akti;

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) mūsdienās ir ienākušas ikvienā dzīves jomā. IST 
ir nesaraujami saistītas ar mūsu vēlmi pēc labklājīgas un konkurētspējīgas tautsaimniecības, 
saglabātas vides un demokrātiskākas, atvērtas un integrētas sabiedrības. Pārmaiņas, kurām 
pašreiz esam liecinieki, vairs nav uzskatāmas par to industriālās pagātnes tālāku evolūciju, 
tās prasa radikālu pārveidi. Tādēļ līdzšinējo praksi turpināt nav iespējams. Eiropa baudīs šīs 
digitālās revolūcijas augļus tikai tad, ja dalībai jaunajā digitālajā sabiedrībā būs mobilizēti 
visi ES iedzīvotāji, dodot viņiem iespējas tajā pilnvērtīgi piedalīties.

Šajā ziņojumā aplūkotās politikas jomas un darbībspēju veicinošie faktori veido vispārēju 
ES IST politikas noteikumu kopumu nākamajiem pieciem gadiem, kuru referente ierosina 
dēvēt par „Programmu 2015.eu”. Atjaunināto programmu 2015.eu grafiski var attēlot kā 
augšupejošu spirāli (sk. pielikumu). Spirāles centrā ir cilvēks (gan kā pilsonis, gan kā 
patērētājs). Ikviena indivīda rīcībā vajadzētu nodrošināt attiecīgas prasmes un 
vispārpieejamu piekļuvi ātrgaitas internetam. Iedzīvotājiem vajadzīgs arī skaidrs tiesiskais 
regulējums, kas aizsargātu viņu tiesības un sniegtu vajadzīgo uzticēšanās sajūtu un drošību.
Tas ir priekšnosacījums digitālo pakalpojumu un satura brīvai neaizšķērsotai pieejamībai 
iedzīvotājiem visā iekšējā tirgū („piektā brīvība”). Visbeidzot, mūsu ekonomikas turpmākai 
konkurētspējai un lielākai sabiedrības pārticībai ir nepieciešams zināšanu un tehnoloģijas 
atbalsts.

Šis ziņojums ir paredzēts kā metodisks līdzeklis un iedvesmotājs, jo sevišķi Komisijai, tādas 
visaptverošas 2015. gada stratēģijas priekšlikuma un rīcības plāna izstrādei, kas mobilizētu
visus attiecīgos ES instrumentus: finansējumu, ieteikuma tiesību instrumentus, normu izpildi 
un, ja vajadzīgs, mērķtiecīgus tiesību aktus.

I. IEDZĪVOTĀJU UN PATĒRĒTĀJU DARBĪBSPĒJAS VAIROŠANA
Eiropa baudīs digitālās revolūcijas augļus tikai tad, ja jaunajā digitālajā sabiedrībā 
iesaistīsies visi iedzīvotāji un viņiem būs nodrošinātas iespējas tajā pilnvērtīgi piedalīties.
Tam vajadzīgs, lai ieguldītāji būtu pārliecināti uzņemties ilgtermiņa saistības, lai valdības 
būtu pārliecinātas apņēmīgāk pāriet uz e-pārvaldi un iedzīvotāji uzticētos digitāliem 
pakalpojumiem. 

1. Nodrošināt vispārpieejamu piekļuvi ātrgaitas internetam
Priekšnosacījums uz zināšanām balstītas sabiedrības tapšanai Eiropā ir elastīgu un drošu 
fiksētu un bezvadu platjoslas tīklu pieejamība visiem lietotājiem. Bezproblēmu piekļuve 
ātrgaitas internetam būs nodrošināta tad, ja plaši pieejamas un sadarbspējīgas būs gan fiksēta 
pieslēguma, gan bezvadu tehnoloģijas.

1.1. Veidot pilnvērtīgu tiešsaistes sabiedrību
Tam vajadzīga rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar taisnīgiem nosacījumiem un par konkurētspējīgu cenu, 
tādējādi gādājot, ka neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek atstumtībā. Pilnvērtīga tiešsaistes 
sabiedrība nozīmē arī to, ka plaši tiek lietoti mobilie sakari. Mobilo sakaru nozares 
ekonomika ir vislielākajā mērā atkarīga no frekvenču spektra izmaksām un pieejamības, un 
ir svarīgi, lai digitālās dividendes joslu spektrs taptu pieejams iespējami ātri, nepazeminot 
tagadējo raidpakalpojumu vai citu pakalpojumu kvalitāti.
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Politikas mērķi:
 līdz 2013. gadam ikvienā mājsaimniecībā Eiropas Savienībā vajadzētu būt 

pieejamam platjoslas interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu cenu;
 jāuztur Eiropai pasaules progresīvākā kontinenta reputācija mobilo sakaru jomā, 

panākot, ka līdz 2015. gadam 75 % mobilo sakaru lietotājiem vajadzētu lietot 3G 
vai jaunākas paaudzes sakarus.

Politikas darbības:
 līdz 2010. gadam Komisijai pārskatīt universālā pakalpojuma saistības;
 pieņemt Eiropas ātrgaitas platjoslas interneta stratēģiju, kurā ietilptu atjaunināti 

dalībvalstu mērķi (2010–2015);
 paātrināt saskaņotu digitālās dividendes ieviešanu (2010–2015) un, piešķirot 

dividendes joslas, atbalstīt platjoslas pieslēguma pārklājuma paplašināšanu un tā 
kvalitātes uzlabošanu.

1.2. Ieviest jaunas paaudzes infrastruktūru
Ātrgaitas tīklu ieviešana visā Eiropā nepārprotami varētu prasīt lielus kapitālieguldījumus. 
Telekomunikāciju paketes jaunie noteikumi par NGA nodrošina stabilu un prognozējamu 
normatīvo vidi, kas stimulētu ieguldījumus, vienlaikus saglabājot konkurenci un atalgojot 
risku.

Politikas mērķi:
 līdz 2015. gadam 50 % ES mājsaimniecību vajadzētu būt apgādātām ar ātrgaitas 

tīkla pieslēgumu.

Politikas darbības:
 iespējami drīz (pirms 2011. gada vidus) transponēt telekomunikāciju paketi. 

2. Digitālās prasmes integrētai digitālai sabiedrībai
Eiropas potenciāls ir tās iedzīvotāju prasmes, tās darbaspēks un organizācijas. Bez 
visaptverošas infrastruktūras IST ir izmantojamas tikai ierobežoti; prasmju trūkums savukārt 
ierobežo to izmantojumu tautsaimniecībā un sociālajā jomā. Ignorējot IST prasmju trūkumu, 
tas kļūtu par vājo vietu, kas Eiropas Savienībai liegtu kļūt konkurētspējīgai globālajā 
ekonomikā. Dažādās vecuma grupās būs pieprasītas atšķirīgas prasmes un rīki, taču tie ir ļoti 
vajadzīgi ikvienā grupā.

Politikas mērķi:
 līdz 2015. gadam digitālo kompetenču un prasmju trūkums jāsamazina uz pusi;
 līdz 2015. gadam visās pamatskolās un vidusskolās vajadzētu būt ātrgaitas 

interneta pieslēgumam;
 līdz 2012. gadam visus pamatskolas un vidusskolas skolēnus vajadzētu apmācīt 

par riskiem interneta vidē un tā drošu un atbildīgu lietošanu;
 visiem darbspējas vecuma pieaugušajiem vajadzētu piedāvāt iespējas apgūt 

IST (2010–2015).

Politikas darbības:
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 Digitālās kompetences un prasmju rīcības plāns (2010–2015), kurā ietilptu:
- speciāli digitālās kompetences mācību pasākumi (t.i. taloni) atstumtības 

riskam pakļautajām grupām;
- valsts un privātā sektora partnerības un stimuli tādām privātā sektora 

iniciatīvām, kas nodrošinātu apmācības visiem nodarbinātajiem; 
- iniciatīva „Internetā rīkojies gudri!”, kas visus skolēnus un studentus 

iepazīstinātu ar drošu IST izmantošanu;
- ES līmeņa IST diploms kā standartizglītības daļa un ES sertifikācijas sistēma 

digitālām prasmēm, kas iegūtas ārpus formālās izglītības sistēmas. 

3. Digitālās tiesības
Ja uzticēšanās tiesiskajam regulējumam ir nepietiekama, iedzīvotāji atturas savstarpēji 
sadarboties, brīvi paust viedokli un veikt darījumus. Jaunās tiešsaistes vides sociālo un 
ekonomisko potenciālu Eiropa varēs pilnīgi izmantot tikai tad, ja iedzīvotājiem būs 
nodrošinātas vajadzīgās iespējas un informācija.

Iedzīvotājus vajadzētu informēt par to, kā rīcība tiešsaistes vidē ietekmē privātumu, un 
iedzīvotājiem vajadzētu piešķirt tiesības prasīt personas datus dzēst, pat ja tie sākotnēji 
ievākti ar datu subjekta piekrišanu. Vēl viens liels uzdevums ir kibernoziegumu apkarošana. 
Produktīvi piemērot ES tiesību aktus šajā jomā bieži kavē juridiski pārrobežu jautājumi, 
piemēram, par jurisdikcijas kompetenci vai piemērojamiem tiesību aktiem. 

Politikas mērķi:
 visiem iedzīvotājiem vajadzētu būt informētiem par pamattiesībām digitālajā vidē;
 visiem lietotājiem vajadzētu būt iespējai kontrolēt savus datus („tiesībām tikt 

aizmirstam”).

Politikas darbības:
 līdz 2012. gadam pieņemt hartu par iedzīvotāju un patērētāju tiesībām digitālajā 

vidē;
 visām dalībvalstīm ratificēt Konvenciju par kibernoziegumiem (2010–2015).

II. ATKLĀTS UN KONKURĒTSPĒJĪGS DIGITĀLAIS VIENOTAIS TIRGUS 
Sekmīga digitālā ekonomika ir ES tautsaimniecības panākumu obligāts priekšnoteikums. 
Tomēr digitālo pakalpojumu brīvu kustību patlaban stipri traucē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī. Tirgojot preces pāri robežām, uzņēmumi sastop daudzus kavēkļus, kurus 
galvenokārt radījušas atšķirības starp dalībvalstu līmenī piemērojamiem noteikumiem tādās 
jomās kā patērētāju aizsardzība, PVN likmes, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
pārstrāde, noteikumi attiecībā uz konkrētiem produktiem un maksājumu darījumi.  Ja šī 
problēma netiks atrisināta, uzņēmumi un patērētāji nevarēs izmantot visas digitālās 
ekonomikas iespējas.

4. Efektīvi ieviest jaunos reglamentējošos noteikumus
Eksperti lēš, ka noteikumu sadrumstalotība telesakaru jomā Eiropas uzņēmumiem gadā 
izmaksā 20 miljardus EUR — šīs izmaksas būtu jālikvidē iespējami drīz, īstenojot reformas 
un efektīvi piemērojot jaunos noteikumus. 
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Politikas mērķi:
 jāpanāk, ka elektronisko sakaru tirgus ir pilnībā konkurētspējīgs;
 jāsaglabā atvērta interneta vide, kurā būtu ievērotas iedzīvotāju tiesības piekļūt 

informācijai, to izplatīt un pēc izvēles izmantot lietotnes un pakalpojumus.

Politikas darbības:
 iespējami drīz (pirms 2011. gada vidus) transponēt un īstenot pārskatītos 

reglamentējošos noteikumus;
 iespējami drīz vajadzētu uzsākt BEREC darbību;
 saskaņoti īstenot „tīkla neitralitātes” noteikumus dalībvalstīs;
 līdz 2013. gadam atrisināt viesabonēšanas problēmu, izskaužot vajadzību 

pastāvīgi regulēt mazumtirdzniecības cenas.

5. Veicināt digitālo pakalpojumu tirgus attīstību
Pagaidām nav izdevies Eiropā izveidot vienotu tiešsaistes pakalpojumu tirgu, kas darbotos 
pilnvērtīgi. Skaitļi apliecina, ka no visiem darījumiem, ko Eiropas patērētāji veikuši 
tiešsaistē, tikai 7 % ir pārrobežu darījumi, un sarežģītus interneta pakalpojumus pēdējo 
3 mēnešu laikā ir izmantojuši tikai 35 % no ES iedzīvotāju kopskaita.

5.1. Likvidēt šķēršļus, kas kavē digitālo pakalpojumu tirgus attīstību
Apjomradītus ietaupījumus Eiropas tirgū ar 500 miljoniem patērētāju kavē gūt 
sadrumstalotība, kas uzņēmējiem un patērētājiem rada zaudējumus. ES reglamentējošie 
noteikumi informācijas sabiedrībai ir tapuši vairāku gadu gaitā (lielākā daļa 2000.–
2005. gadā) kā atsevišķi tiesību akti, līdz beidzot tika pieņemtas vairākas ES direktīvas, kas 
katra attiecas uz vienu vai vairākām dažādām informācijas sabiedrības jomām (t.i., 
1995. gada Datu aizsardzības direktīva, 1999. gada Elektronisko parakstu direktīva un 
2000. gada Direktīva par elektronisko tirdzniecību). Šķiet, ka gandrīz desmit gadus pēc to 
pieņemšanas direktīvas vairs nenodrošina pilnvērtīgu regulējumu tiešsaistes videi, kas kļūst 
arvien sarežģītāka. Lai gan ar dažām direktīvām saistītos juridiskos jautājumus var atrisināt, 
tās atjauninot pakāpeniski, citas jāpārskata pamatīgāk.

Politikas mērķi:
 līdz 2015. gadam jānovērš galvenie tiesiski normatīvie šķēršļi pārrobežu 

darījumiem tiešsaistē;
 līdz 2015. gadam ikvienam mobilā tālruņa lietotājam vajadzētu nodrošināt iespēju 

šo ierīci izmantot kā mobilu naudas maku.

Politikas darbības:
 pārskatīt Kopienas acquis, izvērtējot to, kā tas ietekmē elektronisko vienoto tirgu; 

apkopot informāciju par rezultātiem šķēršļu pārvarēšanā un mērķtiecīgi rīkoties, 
lai galvenos kavēkļus novērstu;

 izstrādāt vienotus ES mēroga standartus un noteikumus par mobilajiem 
maksājumiem (m-naudu).

5.2. Publisko pakalpojumu digitalizēšana
IST rīki paver iespēju nodrošināt dziļāku sabiedrības līdzdalību, vairot piekļuvi publiskai 
informācijai un nostiprināt pārredzamību. Mobilitāti vienotajā tirgū var stiprināt ar 
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integrētiem e-pārvaldes pakalpojumiem, kas paver iespēju uzsākt un veikt uzņēmējdarbību, 
mācīties, strādāt, uzturēties un doties pensijā jebkur ES teritorijā.

Politikas mērķi:
 visiem publiskajiem pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem tiešsaistē un 

piekļūstamiem cilvēkiem ar invaliditāti;
 līdz 2015. gadam par 50 % jāsamazina oglekļa izmeši publisko pakalpojumu 

jomā. 

Politikas darbības:
 dalībvalstīm izstrādāt publisko pakalpojumu digitalizācijas plānus, tostarp:

- norādot mērķus, kas jāsasniedz, un pasākumus, kas jāīsteno, lai līdz 
2015. gadam valdības dienesti un veselības aizsardzības un izglītības 
pakalpojumi būtu tiešsaistē un lai iedzīvotāju un uzņēmumu vidū veicinātu to 
izmantošanu.

6. Attīstīt piekto brīvību: satura un zināšanu brīva aprite
Runājot par digitālā satura tirgu, Eiropa nevar apgalvot, ka tā būtu lielākais tirgus pasaulē —
drīzāk pastāv 27 atsevišķi tirgi. Satura veidotāji saskaras ar pārmērīgi sarežģītām dalībvalstu 
licencēšanas sistēmām, kuru dēļ saistošu legālu saturu digitālās nozares uzņēmumiem 
nenākas piedāvāt viegli. Tas ne vien ierobežo legāla satura pieejamību tiešsaistē, bet arī kavē 
jauno plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu piedāvājuma veidošanos. Norādītās problēmas ir 
tikai daļa no sarežģītas un aktuālas diskusijas, taču visnotaļ ilustrē briestošu vajadzību 
pamatīgi pārskatīt spēkā esošo autortiesību statusu digitālajā vidē. Šī diskusija jāpaātrina, lai 
lietotājiem un tiesību turētājiem nodrošinātu pievilcīgus, stabilus un līdzsvarotus 
risinājumus.

Politikas mērķi:
  vienkāršs, patērētājiem ērts tiesiskais regulējums par piekļuvi digitālam saturam 

Eiropā līdz 2015. gadam.

Politikas darbības:
 līdz 2013. gadam atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 118. pantam 

izstrādāt tiesību aktu par Eiropas autortiesībām;
 līdz 2012. gadam izstrādāt visai Eiropai kopīgus standartus un noteikumus par 

maksājumiem tiešsaistē (t. i., m-naudu).

III. LABKLĀJĪGA EKONOMIKA UN SABIEDRĪBA
Plaši atzīta ir saistība starp tautsaimniecības rādītājiem un informācijas un sakaru 
tehnoloģijās (IST) veiktajiem ieguldījumiem, jo tie ikvienā rūpniecības nozarē vairo spēju 
horizontāli ieviest jauninājumus, ceļ ražīgumu un palīdz optimāli izmantot dabas resursus. 
Pētniecība un novatorisma spējas ir būtiskas, lai veidotu, apgūtu un pielāgotu IST 
tehnoloģijas un tās izmantotu par labu ekonomikai, sabiedrībai un kultūrai.

7. Veicināt pasaules līmeņa pētījumus un jauninājumus
Pieejai „Open Innovation” („atvērta inovācija”) vajadzīga globāla sadarbība pētniecībā visos 
vērtību radīšanas posmos un atvieglota sadarbība ar pētniecības iestādēm ārpus Eiropas. Šajā 
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kontekstā ar IST pētniecības un jauninājumu politiku būtu jāveicina valsts un privāto 
līdzekļu apvienošana, tos koncentrējot jomās, kur Eiropa ir pasaules līderis vai var par tādu 
kļūt. Pētniecības darbu nedrīkst kavēt nevajadzīga publiski finansētu programmu birokrātija.

Politikas mērķi:
 Eiropa kā interneta tehnoloģiju izstrādes līderis;
 vadošā loma zemu oglekļa emisiju IST risinājumu izstrādē;
 krasa birokrātijas samazināšana ES pamatprogrammā.

Politikas darbības:
 nākamajā finanšu plānā Eiropas Savienības IST pētniecības budžetu dubultot un 

IST ieviešanai paredzēto budžetu četrkāršot;
 attīstīt valsts un privātā sektora partnerību nākotnes interneta jomā;
 pārstrādāt pamatprogrammas procedūras un iedibināt lietotāju forumu.

8. Atbalstīt ES ekonomikas konkurētspēju
Eiropas turpmākā konkurētspēja un atkopšanās no pašreizējās ekonomiskās krīzes lielā mērā 
ir atkarīgas no tā, vai Eiropa spēs veicināt plašu un produktīvu IST ieviešanu uzņēmumos. 
Eiropas ekonomikas atdzimšanai galveno impulsu var dot MVU. Taču ražīgumu kāpinošu 
IST rīku izmantošanā MVU stipri atpaliek no lielajiem uzņēmumiem.

Politikas mērķi:
 līdz 2015. gadam ES informācijas un sakaru tehnoloģiju preču un pakalpojumu 

tirdzniecības bilancei vajadzētu būt pozitīvai;
 līdz 2015. gadam 80 % MVU vajadzētu izmantot modernus uzņēmējdarbības 

instrumentus.

Politikas darbības:
 veicināt uz interneta bāzes veidotu pakalpojumu, piemēram, mākoņdatošanas vai 

programmatūras kā pakalpojuma izstrādi un izmantošanu MVU.

9. Pielāgot IST zemu oglekļu emisiju ekonomikai
ICT varētu būt svarīgs faktors, kas veicinātu enerģijas atbildīgu patērēšanu mājsaimniecībās, 
transporta nozarē, enerģijas ražošanā un rūpniecībā, un tām par šādu faktoru ir jākļūst. 
Viedie skaitītāji, energoefektīvs apgaismojums, mākoņdatošana un koplietošanas 
programmatūra var pārveidot enerģijas avotu izmantošanas ieradumus.

Politikas mērķi:
 līdz 2020. gadam ar IST palīdzību galvenajās nozarēs  jānodrošina CO2 emisijas 

samazinājums par 15 %;
 līdz 2015. gadam IST nozares oglekļa izmeši  jāsamazina par 50 %;
 energoefektīvāka patērētāju rīcība: līdz 2015. gadam 50 % mājsaimniecību jābūt 

apgādātām ar viediem skaitītājiem.

Politikas darbības būs īpaša INI ziņojuma tēma.

IV. DARBĪBSPĒJU VEICINOŠI FAKTORI
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Lai digitalizācijas “Programma 2015.eu” kļūtu par šādu stratēģisku regulējumu un dotu 
paredzētos rezultātus, vajadzīga stingra politiskā atbildība un efektīvi izpildes mehānismi.

10. Politiskā vadība

Vairāklīmeņu pārvaldība un atbildība
Programma 2015.eu būs efektīva tikai tad, ja visi politikas līmeņi uzņemsies par to atbildību 
un ja ES, valstu un reģionu līmenī tā tiks īstenota kā kopīgas atbildības joma. 

Politiskā popularitāte
Augstākā līmeņa sanāksmēm par digitālo programmu vajadzētu būt mehānismam, kas palīdz 
sekot sasniegtajam, stiprināt iesaistīto dalībnieku apņēmību, popularizēt IST nozīmību un 
dot jaunu politisko impulsu.

11. Efektīva izpilde

SMART kritērijiem atbilstoši mērķi un uzdevumi
Bez SMART kritērijiem (konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstoši, ar noteiktiem 
termiņiem nosprausti) atbilstošiem mērķiem stratēģija būs tikai nodomu deklarācija. 
Dalībvalstīm vajadzētu izvirzīt savus SMART kritērijiem un attiecīgās valsts situācijai 
atbilstošus mērķus.

ES darbības un likumdošanas programma 
ES līmenī īstenojamie mērķi jāformulē kā darbības plāns, un, kur nepieciešams, kā 
mērķtiecīgi tiesību akti. Vajadzētu mobilizēt visus attiecīgos īstenošanas mehānismus un 
visus ES instrumentus.

Uzraudzība un salīdzinošā novērtēšana
Komisijai un dalībvalstīm sistemātiski katru gadu ar 2015.eu scoreboard (programmas 
2015.eu rezultātu apkopojuma) palīdzību salīdzinoši vajadzētu novērtēt, izvērtēt un 
uzraudzīt izpildes gaitu.
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PIELIKUMS
26. The 2015.eu Virtuous Spiral

27. (and enabling factors)
28.


