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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Platjoslu Eiropā — ieguldījumu digitāli virzītā izaugsmē
(2010/2304(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. septembra ieteikumu par regulētu piekļuvi nākamās 
paaudzes piekļuves tīkliem (NGA)1,

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

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. augusta paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” 
(COM(2010)0245),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 17. septembra paziņojumu „Kopienas pamatnostādnes 
valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu”2,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 4. augusta paziņojumu „Ziņojums par Eiropas 
konkurētspēju digitālajā jomā. Galvenie sasniegumi, 2005.–2009. gadā īstenojot stratēģiju 
i2010” (COM(2009)0390),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 18. jūnija paziņojumu „Lietiskais internets — rīcības 
plāns Eiropai” (COM(2009)0278),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 28. janvāra paziņojumu „Šodienas ieguldījums rītdienas 
Eiropā” (COM(2009)0036),

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 20. marta paziņojumu „Atšķirību izlīdzināšana 
platjoslas pakalpojumu jomā” (COM(2006)0129),

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 25. aprīļa paziņojumu „i2010. e–pārvaldības rīcības 
plāns: paātrināt e–pārvaldību Eiropā par labu visiem” (COM(2006)0173),

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 30. aprīļa paziņojumu „E–veselība — Eiropas pilsoņu 
veselības aprūpes uzlabošana. Rīcības plāns Eiropas e–veselības jomā” 
(COM(2004)0356),

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par lietisko internetu3,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūciju par jaunu Eiropas digitālo 
programmu — 2015.eu4,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 26. marta ieteikumu Padomei par drošības un 

                                               
1 OV L 251, 25.9.2010., 35. lpp.
2 OV C 235, 30.9.2009., 7. lpp.
3 P7_TA(2010)0207.
4 P7_TA(2010)0133.
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pamatbrīvību stiprināšanu internetā1,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 24. septembra rezolūciju par pilnīgu digitālo dividenžu 
priekšrocību izmantošanu Eiropā: vienota pieeja digitālās pārslēgšanās atbrīvota 
radiofrekvenču spektra izmantojumam2,

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

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 14. februāra rezolūciju par ES politiku attiecībā uz 
radiofrekvenču spektru4,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 14. marta rezolūciju par Eiropas informācijas 
sabiedrību izaugsmei un nodarbinātībai5,

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 23. jūnija rezolūciju par informācijas sabiedrību6,

– ņemot vērā Parlamenta 1998. gada 14. oktobra rezolūciju par globalizāciju un 
informācijas sabiedrību — nepieciešamība stiprināt starptautisko sadarbību7,

– ņemot vērā grozītos ES tiesību aktus elektronisko sakaru jomā, konkrētāk 
Direktīvu 2002/21/EK (Pamatdirektīva), Direktīvu 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas 
direktīva), Direktīvu 2002/19/EK (Piekļuves direktīva), Direktīvu 2002/22/EK(Vispārējo 
pakalpojumu direktīva), Direktīvu 2002/58/EK (Direktīva par privāto dzīvi un 
elektroniskajām komunikācijām) un Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (BEREC regula),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības 
komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā platjoslai var piekļūt, izmantojot daudzas platformas (vara kabeļus, kabeļus, optiskās 
šķiedras kabeļus, fiksētos un mobilos bezvadu savienojumus, satelītu utt.), tā ir 
piesaistījusi visu veidu lietotājus (piemēram, patērētājus, uzņēmumus, valsts iestādes, 
publiskas iestādes un bezpeļņas iestādes, tostarp skolas, bibliotēkas, slimnīcas un 
sabiedrības drošības aģentūras), kuri platjoslu izmanto daudziem dažādiem 
pakalpojumiem (elektroniskajai komercijai, veselības aprūpes nodrošināšanai, balss un 
video komunikācijai, izklaidei, flotes pārvaldīšanai, valsts pakalpojumiem, izglītībai, 
profesionālajai apmācībai un daudziem citiem), un platjosla arī nodrošina iekārtu saziņas 
lietojumus (viedās elektriskās mērierīces un viedtīkli, sirdsdarbības ritma bezvadu 
monitori, avārijas dienestu pakalpojumi, trauksmes sistēmas, transportlīdzekļu telemetrija, 

                                               
1 OV C 117E, 6.5.2010., 206. lpp.
2 OV C 8E, 14.1.2010., 60. lpp.
3 OV C 146E, 12.6.2008., 87. lpp.
4 OV C 287E, 29.11.2007., 364. lpp.
5 OV C 291E, 30.11.2006., 133. lpp.
6 OV C 133E, 8.6.2006., 140. lpp.
7 OV C 104, 14.4.1999., 128. lpp.
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inventāra izsekošana un daudzi citi);

B. tā kā dažādu platformu, lietotāju un pakalpojumu apzināšana un to ietveršana platjoslas 
ekosistēmā palīdzēs nodrošināt 100 % piekļuvi platjoslai un sniegs sabiedrībai daudzas ar 
to saistītas priekšrocības, kas savukārt sekmēs 100 % platjoslas ieviešanu;

C. tā kā faktiskais dzinulis uzlabot ātrdarbīgu savienojumu kvalitāti ir tirgus pieprasījums; tā 
kā nākamās paaudzes savienojumu efektīvu pieejamību un to atbilstību pieprasījumam 
nodrošina ilgtspējīga piekļuve infrastruktūrai un konkurence starp pakalpojumiem, nevis 
lejupēja mērķu noteikšana; 

D. tā kā ir svarīgi novērst digitālo plaisu un panākt platjoslas ieviešanu visā ES, lai 
nodrošinātu Eiropas pievienoto vērtību;

E. tā kā valsts sektora dalībnieki var sniegt būtisku ieguldījumu nākamās paaudzes piekļuves 
attīstīšanā „baltajos” un „pelēkajos” apgabalos, taču valsts investīcijām nevajadzētu kavēt 
privātās investīcijas vai traucēt konkurenci jau konkurētspējīgos apgabalos; tā kā jāturpina 
mudināt investori nākamās paaudzes piekļuves jomā, lai tie investētu arī platjoslas jomā;

F. tā kā privātais sektors platjoslas ierīcēs, pakalpojumos, lietojumos un saturā pēdējo desmit 
gadu laikā ir investējis simtiem miljardu eiro; tā kā šādu investīciju sekmēšanai arī 
turpmāk jābūt ES platjoslas izaugsmes galvenajam virzītājspēkam,

1. Platjosla visiem

1. norāda, ka platjoslas koncepcija pastāvīgi attīstās, jo ir palielinājies platformu skaits un 
krietni paplašinājies patērētāju loks un platjoslas izmantošanas veidu klāsts; norāda, ka 
platjosla mūsdienās nav tikai piekļuve internetam un tā neaprobežojas ar tiešu cilvēku 
veiktu mijiedarbību, jo strauji izplatās iekārtu saziņa un lietojumi;

2. uzskata, ka jānosaka mērķis panākt, lai līdz 2013. gadam ES būtu pasaules līdere 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras jomā, sniedzot 100 % platjoslas 
pārklājumu, kas nodrošinās platjoslas pakalpojumus ar ātrumu 2 Mb/s lietotājiem lauku 
rajonos un ar ātrumu 24 Mb/s — pilsētu centrā;

3. uzskata, ka centieni panākt 100 % piekļuvi platjoslas sakariem un to ieviešana būs pilnīgi 
veltīgi, ja par prioritāti netiks noteikta arī spēcīga stratēģija kiberdrošībai un tiešsaistes 
drošībai;

4. uzsver nepieciešamību lietderīgi izmantot papildu tehnoloģijas, lai nodrošinātu platjoslas 
pārklājumu lauku rajonos, neradot liekus apgrūtinājumus patērētājiem vai nozarei;

5. norāda, ka piekļuve zemām radiofrekvenču joslām, kuru pārraides īpatnības atbalsta plašu 
pārklājumu, ir būtisks nosacījums bezvadu platjoslas pārklājuma ieviešanai lauku rajonos, 
kas nodrošinātu piekļuvi visiem paredzamajiem interneta pakalpojumiem;

6. atzinīgi vērtē fiksēto un mobilo platjoslas tīklu attīstības veicināšanu, izmantojot 
pasākumus, kas palīdz samazināt inženiertehniskās būvniecības izmaksas, un vienlaikus 
uzsver, ka ir nepieciešami novatoriski pakalpojumi, kas mudinātu sākt izmantot platjoslu;
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7. uzsver — lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus platjoslas jomā, Digitālajā 
programmā jānosaka kritēriji laikposmam no 2015. līdz 2018. gadam ES, nevis valstu 
līmenī;

8. norāda — lai sasniegtu mērķi nodrošināt savienojuma ātrumu 100 Mb/s, 2015 gadā 
aptuveni 15 % ES mājsaimniecību jābūt vismaz tik lielam savienojuma ātrumam;

9. iesaka sekmēt „digitālās plaisas” savlaicīgu izmantošanu jauniem mobilajiem platjoslas 
pakalpojumiem, lietojot saskaņotu un tehnoloģiski neitrālu ES līmeņa pieeju, kas 
nodrošinātu apjomradītus ietaupījumus un novērstu negatīvus pārrobežu traucējumus, 
vienlaikus neietekmējot pašreizējās digitālās televīzijas/ augstas izšķirtspējas televīzijas 
uztveršanas spējas;

10. aicina dalībvalstis, cieši sadarbojoties ar ieinteresētajām personām, noteikt valstu 
platjoslas plānus un pieņemt rīcības programmas ar konkrētiem pasākumiem, lai īstenotu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus attiecībā uz platjoslu;

2. Platjosla ekonomiskajai izaugsmei, jauninājumiem un konkurētspējas 
nodrošināšanai pasaules līmenī

11. uzskata, ka ir nepieciešami jauni ātrdarbīgi tīkli, lai veicinātu ES konkurētspēju 
starptautiskā līmenī;

12. uzskata, ka konkurence gan infrastruktūras jomā, gan attiecībā uz pakalpojumiem, kuriem 
izmanto šo infrastruktūru, ir labākais pamats ilgtspējīgai konkurētspējai, investīcijām, 
jauninājumiem un uzsākšanai; 

13. uzsver, ka platjoslas pakalpojumi ir ES rūpniecības nozares konkurētspējas galvenais 
faktors un tie sniedz lielu ieguldījumu ES ekonomiskajā izaugsmē un nodarbinātībā; 

14. uzskata, ka mērķis panākt augstas kapacitātes platjoslas tīklus un piekļuves tīklos izmantot 
optiskās šķiedras kabeļus (FTTH) ir vēlams gan no galalietotāju, gan ekonomikas 
attīstības aspekta;

15. aicina Komisiju un Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi rīkoties, lai līdz 
2013. gadam rastu kopēju pieeju attiecībā uz vienota tirgus izveidi uzņēmumiem un 
elektroniskajiem sakariem visā ES;

16. saistībā ar mobilo pakalpojumu tirgu konkurētspējas nodrošināšanu uzsver, ka ir svarīgi 
panākt savlaicīgu konkurētspējīgu bezvadu platjoslas spektru sadali saskaņā ar 
radiofrekvenču spektra politikas programmu, un aicina dalībvalstis līdz 2013. gadam 
nodrošināt 800 MHz joslas pieejamību, tajā pašā laikā ņemot vērā esošos pakalpojumus;

3. Investīciju un konkurētspējas veicināšana

17. uzsver, ka ir jānodrošina, lai dalībvalstu veiktie pasākumi ar mērķi panākt vispārēju 
platjoslas pieejamību netraucētu tirgus darbībai vai neradītu liekus apgrūtinājumus 
nozarei; 

18. norāda, ka visprogresīvākās papildu metodes platjoslas attīstības paātrināšanai varētu būt 
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valsts atbalsta shēma attiecībā uz platjoslu un mērķtiecīgs Kopienas līdzekļu izlietojums;

19. atzīst, ka ir nepieciešama regulatīvā noteiktība, lai veicinātu investīcijas un novērstu 
šķēršļus, kas uzlikti investīcijām ātrajos un īpaši ātrajos tīklos; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
ieteikumu par nākamās paaudzes piekļuvi attiecībā uz piekļuvi, izmantojot kabeļu tīklus;

20. norāda, ka dārgu nākamās paaudzes platjoslas infrastruktūru veidošana ir saistīta ar augstu 
potenciālo risku un tai ir ilgs ieguldīto līdzekļu amortizācijas periods; norāda, ka 
regulējumam nevajadzētu atturēt investīcijas šajā infrastruktūrā un vajadzētu nodrošināt, 
lai visiem tirgus dalībniekiem būtu pietiekams stimuls veikt investīcijas;

21. aicina izveidot investīcijām labvēlīgu shēmu attiecībā uz nākamās paaudzes piekļuvi un 
ātrdarbīgu bezvadu piekļuvi, kas cita starpā nodrošinās tiesisko noteiktību, veicinās 
ieguldījumus, konkurētspēju un neitralitāti tehnoloģiju ziņā, lai tirgus dalībnieki varētu 
izvēlēties tehnoloģijas;

22. aicina dalībvalstis nodrošināt nediskriminējošu pieeju inženiertehniskajiem būvdarbiem 
un veicināt piekļuvi kanāliem, tādējādi ievērojami samazinot investīciju slieksni;

23. norāda — lai palielinātu platjoslas pieejamību un tās ieviešanu, ES politikai jāsekmē 
efektīvu un pieņemamas cenas tīklu, lietojumu un satura izvietošana;

24. uzsver — kad vien tirgus konjunktūra spēj nodrošināt konkurētspējīgu piekļuvi platjoslai, 
valdības politikai būtu jāveicina privātā sektora investīcijas un jauninājumi, novēršot 
izvietošanai radītos šķēršļus;

25. atbalsta Komisijas un Eiropas Investīciju bankas (EIB) sadarbību, lai uzlabotu ātru un 
īpaši ātru tīklu finansēšanu, un uzsver, ka šis finansējums ir jāorientē uz atklātas 
infrastruktūras projektiem, kas nodrošina atbalstu dažādu pakalpojumu sniegšanai; 

26. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izpētīt jaunus finansējuma avotus un atbalsta ES 
obligāciju projekta izveidi sadarbībā ar EIB;

27. joprojām mudina nodrošināt atbilstīgas publiskā sektora investīcijas, publiskā un privātā 
sektora partnerību un nodokļu atvieglojumu shēmas ātru un īpaši ātru tīklu attīstībai; 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt valdības politiku koordinēšanu visos līmeņos; 

28. aicina Komisiju un dalībvalstis vienoties par ES platjoslas izvēršanas paktu, attiecīgā 
gadījumā izmantojot kapitāla vērtspapīru fondus, struktūrfondus, Kohēzijas fondu, 
reģionālos fondus un valsts un privātās investīcijas, orientējoties uz „baltajiem” 
apgabaliem un nodrošinot nepieciešamo koordinēšanu saskaņā ar konsekventiem 
produktivitātes rādītājiem ES mērogā;

29. aicina izveidot augsta līmeņa ES darba grupu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai 
izstrādātu turpmāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras stratēģiju;

4. Priekšrocības patērētājiem

30. pieņem zināšanai Komisijas nodomu izstrādāt pamatnostādnes par izmaksu aprēķināšanu 
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un nediskrimināciju, kas ir ES tiesiskā regulējuma pamatprincipi, un aicina Komisiju to 
darīt tā, lai atbalstītu pieejamas cenas, patērētāju izvēli un konkurenci ātru un īpaši ātru 
tīklu jomā un attiecībā uz šajos tīklos sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sekmētu 
efektīvas investīcijas un ātru pāreju uz šādiem tīkliem;

31. aicina Komisiju, saņemot dalībvalstu atbalstu, noteikt apgabalus, kuros pakalpojumi tiek 
sniegti nepietiekamā apmērā vai netiek sniegti vispār;

32. prasa, lai Komisiju katru gadu iesniedz Parlamentam ziņojumu par platjoslas 
piedāvājumiem un izvēli, kas ir efektīvi pieejama lietotājiem Eiropas Savienībā, kā arī par 
sasniegto progresu attiecībā uz elektronisko sakaru shēmas un nākamās paaudzes 
piekļuves ieteikuma īstenošanu; 

33. aicina dalībvalstis novērst šķēršļus, kas neļauj sākt izmantot platjoslas pakalpojumus, īpaši 
iedzīvotāju grupās ar zemu ienākumu līmeni, un iesaistīt visas attiecīgās ieinteresētās 
personas, kas nodrošinātu apmācību un publisku piekļuvi platjoslas pakalpojumiem, 
sniegtu ekonomisku palīdzību platjoslas pakalpojumu un iekārtu saņemšanai, kā arī 
nodrošinātu tehnoloģiju attīstību un konkrētām lietotāju vajadzībām piemērota satura 
izstrādi;

34. nolūkā panākt realizējamus interaktīvos pakalpojumus un nodrošināt mērķu uzraudzību 
platjoslas jomā aicina Komisiju noteikt kvalitatīvākus raksturlielumus attiecībā uz 
piekļuvi platjoslai, tostarp attiecībā uz lejupielādes un augšupielādes ātrumu, latentumu un 
lietotājiem pieejamo savienojuma ātrumu; atzinīgi vērtē Komisijas paveikto darbu, 
izstrādājot metodoloģiju, lai izvērtētus svarīgus reālās lietotāju pieredzes aspektus;

5. E–iniciatīvas — pieprasījuma veicināšana

35. aicina dalībvalstis aktīvāk rīkoties, lai cīnītos pret e–prasmju nepietiekamību visos 
izglītības līmeņos un mūžizglītībā;

36. aicina dalībvalstis ievērot Komisijas e–valdības rīcības plānā noteikto piemēru, proti, 
izmantot e–iepirkumu, pieņemt jaunu stratēģiju par atklātiem tiešsaistes datiem un 
popularizēt elektronisko identitāti;

37. atbalsta tādas iniciatīvas kā e–veselība un Eiropas līmeņa informācijas infrastruktūra 
veselības aprūpes jomā, kas nodrošina uz pacientiem orientētus pakalpojumus, lai 
palīdzētu pacientiem pašiem uzņemties atbildību par savu veselību; norāda, ka šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt pieejamiem visur un vienmēr, tostarp no mobilo sakaru 
ierīcēm;

38. uzsver spēcīga ES tiesiskā regulējuma nozīmīgumu privātuma jomā un atzinīgi vērtē 
notiekošo Datu aizsardzības direktīvas pārskatīšanu;

39. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


