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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vadlīnijām Eiropas 
telekomunikāciju tīkliem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0657),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0373/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada [..] atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada [..] atzinumu2,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas 
atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
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 

(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 

                                               
1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.
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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.

par dominējošo platformu komunikācijai, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai. Tāpēc 
piekļuve ātram internetam visā Eiropā un 
digitālie pakalpojumi sabiedrības labā ir 
būtiski svarīgi ekonomikas izaugsmei, 
konkurētspējai un vienotajam tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.{EN}en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 14. marta Lēmumu 
Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 
radiofrekvenču spektra daudzgadu 
politikas programmu1 no 2013. gada 
1. janvāra 800 MHz frekvenču joslai 
vajadzētu būt izmantojamai bezvadu 
platjoslas pakalpojumiem.
_____________
1 OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

nepieciešams, taču tas būtu pārdomāti 
jāvirza uz jomām, kurās nav komerciālu 
stimulu ieguldīt, kas parasti raksturīgs 
lauku un attāliem apgabaliem. Publiskais 
atbalsts šajās jomās nedrīkstētu 
nevajadzīgi izkropļot konkurenci, izstumt 
privātos ieguldījumus vai radīt šķēršļus 
ieguldīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī var 



PE487.697v01-00 10/27 PR\898508LV.doc

LV

nepieciešama tur, kur ir jāpārvar tirgus 
nepilnības. Sniedzot finansiālu atbalstu un 
papildus nepieciešamā finansējuma sviras 
infrastruktūras projektiem Savienībā, var 
veicināt Eiropas komunikāciju tīklu izveidi 
un attīstību telekomunikāciju jomā, 
tādējādi radot lielāku ieguvumu tirgus 
ietekmes, administratīvās efektivitātes un 
resursu izmantošanas ziņā.

būt nepieciešama tur, kur ir jāpārvar acīm 
redzamas un ilgstošas tirgus nepilnības, 
tostarp ieguldījumu trūkums 
nekomerciālos projektos. Sniedzot
finansiālu atbalstu un papildu finansējuma 
sviras uz tirgu orientētiem infrastruktūras 
projektiem un tādējādi atbalstot 
iniciatīvas, kad tās rodas un attīstās, 
Savienība var veicināt Eiropas 
komunikāciju tīklu izveidi un attīstību 
telekomunikāciju jomā, tādējādi radot 
lielāku ieguvumu tirgus ietekmes, 
administratīvās efektivitātes un resursu 
izmantošanas ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nozīmīgi ekonomiski un sociāli 
ieguvumi, ko ieguldītāji nevar apgūt vai 
izteikt naudā, saistīti ar lielāku platjoslas 
ātrumu. Ātrgaitas un ļoti ātra platjosla ir 
digitālo pakalpojumu izstrādes un 
ieviešanas galvenā veicinošā infrastruktūra, 
kas balstās uz pieejamību, ātrumu, 
uzticamību un fizisko tīklu noturību. 
Ātrāku tīklu ieviešana un apgūšana paver 
ceļu novatoriskiem pakalpojumiem, kas 
izmanto lielāku ātrumu. Rīcība Savienības 
līmenī ir vajadzīga, lai maksimāli 
palielinātu sinerģiju un mijiedarbību starp 
šiem diviem digitālo telekomunikāciju 
tīklu komponentiem.

(10) Nozīmīgi ekonomiski un sociāli 
ieguvumi, ko ieguldītāji nevar apgūt vai 
izteikt naudā, saistīti ar lielāku platjoslas 
ātrumu. Ātrgaitas un ļoti ātra platjosla ir 
digitālo pakalpojumu izstrādes un 
ieviešanas galvenā veicinošā infrastruktūra, 
kas balstās uz pieejamību, ātrumu, 
uzticamību un fizisko tīklu noturību. 
Ātrāku tīklu ieviešana un apgūšana paver 
ceļu novatoriskiem pakalpojumiem, kas 
izmanto lielāku ātrumu. Rīcība Savienības 
līmenī ir vajadzīga, lai maksimāli 
palielinātu sinerģiju un mijiedarbību starp 
šiem diviem digitālo telekomunikāciju 
tīklu komponentiem un papildinātu 
dažādu citu Savienības programmu un 
iniciatīvu, piemēram, struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda, darbību, tajā pašā laikā 
izvairoties no dublēšanas vai 
neiekļaušanas un birokrātiskā un 
administratīvā sloga palielināšanās.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Būtu jānosaka drošības prasības, lai 
nodrošinātu privātumu un personas datu 
aizsardzību optimālā līmenī un novērstu 
jebkādu neatļautu personas informācijas 
izsekošanu un profilēšanu, tostarp 
attiecībā uz veselības stāvokli un slimības 
vēsturi.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) attīsta ilgtspējīgu konkurētspējas 
līmeni mazāk apdzīvotos un attīstītos 
reģionos, galvenokārt lauku un piepilsētu 
teritorijās, kur pirms piekļuves platjoslas 
tīkliem ir lēni un vidēji ātri savienojumi, 
un nodrošina šo teritoriju iedzīvotāju e-
iekļaušanu,

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
vietējo, valstu un reģionālo 
telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī atklātu 
un nediskriminējošu piekļuvi tādiem 
tīkliem. Lai pabeigtu digitālā vienotā 
tirgus veidošanu, tiek nodrošināta 
saskaņā ar EISI programmu veikto 
pasākumu cieša sadarbība un 
koordinācija ar valstu un reģionālajiem 
pasākumiem platjoslas tīklu jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) sekmē ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas 
tīklu izvēršanu Eiropas mērogā, kas 
savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu,

(3) sekmē ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas 
tīklu izvēršanu Eiropas mērogā saskaņā ar 
tehnoloģiskās neitralitātes principu, kas 
savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu, kā arī 
Eiropas rūpniecības konkurētspējas 
potenciālu,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „atklāta piekļuve” ir visiem 
elektronisko komunikāciju uzņēmumiem 
nodrošināta vairumtirdzniecības piekļuve 
platjoslas infrastruktūrai ar vienādiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, kas 
dod tiem iespēju pilnībā konkurēt ar 
uzņēmumu, kuram infrastruktūra pieder 
vai kurš to pārvalda, tādējādi ar šo 
piekļuvi palielinot izvēli un konkurenci 
lietotājiem, kuriem vajadzētu spēt 
i) piekļūt saturam un ii) izmantot viņu 
izvēlēto programmatūru saskaņā ar 
skaidri noteiktiem pārredzamiem 
komerciāliem noteikumiem, ko piedāvā 
elektronisko komunikāciju operators, 
kurš nodrošina lietotāju izraudzīto 
platjoslas operatoru. Piekļuves maksu 
nosaka taisnīgi, lai varētu gūt taisnīgu 
peļņu, kas nodrošina gan infrastruktūras 
atjaunošanas un uzturēšanas 
ieguldījumus, gan saimniecisko 
dzīvotspēju, gan arī maksimālas 
izmantošanas iespējas lietotājiem,

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
4. pants – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam, ņemot vērā pieprasījumu 
pēc īpaši ātra interneta, izmantojot visus 
pieejamos tehnoloģiju veidus pēc 
tehnoloģiskās neitralitātes principa, jo tas 
ir ļoti svarīgs atklāta un dinamiska 
interneta attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

izvairoties no dublēšanas vai 
neiekļaušanas, kā arī attiecīgajām 
pētniecības infrastruktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis un/vai citas struktūras, 
tostarp vietējās un reģionālās iestādes, kas 
atbild par kopīgu interešu projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem un atbilstīgi Kopienas 
pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu. 
Īstenošanas pamatā jo īpaši jābūt 
visaptverošam projekta novērtējumam. 
Šādā projekta novērtējumā cita starpā 
iekļauj tirgus situācijas raksturojumu, 
tostarp informāciju par pašreizējo 
infrastruktūru, projekta īstenotāja 
darbību reglamentējošiem pienākumiem, 
komerciālajām un tirgū laišanas 
stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Savienība var atvieglot kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu, 
izmantojot regulatīvus pasākumus, ja 

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

koordināciju, atbalsta pasākumus un 
sniedzot finansiālu atbalstu, lai stimulētu to 
izvēršanu un uzsākšanu, kā arī valsts un 
privātos ieguldījumus, un tie atbilstu 
Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunas politiskās prioritātes; vai svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tam ir Eiropas pievienotā vērtība. (c) tam ir Eiropas pievienotā vērtība, ko 
apliecina īstenošanas iespēju, izmaksu un 
ieguvumu novērtējums. 

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisijai palīdz ekspertu grupa, kuras 
sastāvā ir pārstāvis no katras dalībvalsts un 
kura uzrauga šo vadlīniju īstenošanu, 
palīdz plānošanā, izmantojot valstu 
stratēģijas attiecībā uz ātrgaitas internetu 
un infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties 
ar informāciju. Ekspertu grupa var izskatīt 
jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz 
Eiropas telekomunikāciju tīklu attīstību.
Komisija pienācīgi ņem vērā ekspertu 
grupas atzinumu. Ja Komisija nolemj 
ekspertu grupas atzinumu neņemt vērā, tā 
par šo izvēli informē Eiropas Parlamentu, 
izklāstot savas nostājas pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Šajos ziņojumos Komisija izvērtē arī to, 
vai kopējas ieinteresētības projekta joma 
turpina atspoguļot politiskās prioritātes, 
tehnoloģiju un tirgus attīstību, vides 
pārmaiņas vai situāciju attiecīgajos tirgos. 
Šādu pārskatīšanu var veikt arī jebkurā citā 
laikā, kad to uzskata par lietderīgu.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
Pielikums – ievaddaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 6. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mazāk attīstītos apgabalos atbalstu 
platjoslas tīklu izvēršanai var nodrošināt
pirmkārt struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
instrumenti. Lai sasniegtu šīs regulas 
mērķus, ja nepieciešams, šādu atbalstu 
papildina un, sedzot daļu no ieguldītāja 
kredītriska, projekta izmaksas samazina 
ar dotācijām un/vai finanšu instrumentiem
no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta, ja šo dotāciju un instrumentu 
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var pastiprināt, izmantojot atbilstošu 
koordinācijas mehānismu.

pievienotā vērtība un īstenošanas iespējas 
ir izvērtētas izmēģinājumu posmos un 
neatkarīgos novērtējumos. Tomēr 
Komisija koordinē līdzekļu piešķiršanu, 
tādējādi izvairoties no dublēšanas vai 
neiekļaušanas. Sinerģijas starp EISI 
darbībām šajos reģionos un struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda atbalstu var pastiprināt, 
izmantojot atbilstošu koordinācijas 
mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 10. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE487.697v01-00 22/27 PR\898508LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 10. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 10. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
jo īpaši konkurences tiesību aktiem un 
valsts atbalsta noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 14. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) komunālo pakalpojumu uzņēmumi 
(piemēram, ūdens, kanalizācija, enerģija, 
transports), kas atsevišķi vai sadarbībā ar 
citiem publiskiem un privātiem 
operatoriem, paredzams, ieguldīs pasīvos 
platjoslas tīklos;
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Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Saistībā ar jauno daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam Eiropas Komisija ir 
ierosinājusi veidot jaunu instrumentu, ar kuru veicināt Eiropā integrētas infrastruktūras 
transporta, enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs, proti, Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (EISI).

EISI priekšlikumu īstenojot, tiktu atvēlēti EUR 50 miljardi tīkla infrastruktūrai, lai uzlabotu 
savienojumus Eiropas Savienībā, un tiktu rosināts pastiprinošs efekts, mobilizējot 
ieguldījumiem vajadzīgo publisko un privāto kapitālu, kura apjomu lēš EUR 1000 miljardu 
apjomā.

Nebūs iespējams finansēt šos projektus tikai no publiskiem budžetiem valsts un vietējā līmenī, 
tāpēc Komisija ierosina radīt jaunu budžeta instrumentu, ar kuru piesaistīt citu publisko un 
privāto finansējumu un samazināt risku privātiem investoriem.

Struktūrfondu, kā arī konkurētspējas un jauninājumu programmas izmantošana digitālo 
pakalpojumu infrastruktūrai un tikai izmēģinājuma projektiem pietiekami nenodrošina 
ievērojamu digitālo pakalpojumu attīstību, jo īpaši Eiropas Savienības lauku reģionos. Turklāt 
sarežģītā ekonomikas situācija, ar kādu saskaras ES un īpaši dažas valstis, apdraud 
ieguldījumus jaunā infrastruktūrā un digitālā vienotā tirgus attīstību.

EISI pašreizējos TEN-T/TEN-E un eTEN juridiskos pamatus aizstāj ar vienu kopēju regulu par 
finansēšanu, kuras mērķis ir garantēt maksimālu integrāciju un sinerģijas ar citiem ES 
instrumentiem un citiem ES politikas virzieniem un noteikumiem.

EISI ir paredzēti gandrīz EUR 9,2 miljardi, ar kuriem atbalstīt ieguldījumus ātros un ļoti ātros 
platjoslas tīklos un Eiropas mēroga digitālajos pakalpojumos. Priekšlikuma galvenais mērķis 
ir sasniegt Eiropas digitalizācijas programmā noteiktos uzdevumus 2020. gadam par platjoslas 
piekļuvi visiem ar ātrumu vismaz 30 Mb/s un vismaz 50 % mājsaimniecību abonējot 
pieslēgumu ar ātrumu virs 100 Mb/s.

Vismaz EUR 7 miljardi no priekšlikumā minētajiem 9,2 miljardiem būtu pieejami 
ieguldījumiem ātrgaitas platjoslas infrastruktūrā. Pārējā daļa būtu jānodrošina galvenokārt kā 
dotācijas projektiem, ar kuriem paredzēts palīdzēt ierīkot būtiski nozīmīgus tiešsaistes 
publiskos un tīkla pakalpojumus. Šajos projektos ir ietverti pārrobežu vispārējas nozīmes 
pakalpojumi (e-veselības, e-identitātes, e-iepirkumu, e-tiesiskuma pakalpojumi u. c.), un ar 
tiem būtu jāgarantē iedzīvotājiem, valstu pārvaldes iestādēm un ES rūpniecībai ātra piekļuve 
digitālajām platformām, platjoslas infrastruktūrām un telekomunikāciju tīkliem.

Platjoslas interneta un pārrobežu digitālie pakalpojumi ir digitālas nākotnes infrastruktūras, 
un, kā norādīts vairākos pētījumos, tie lielā mērā ietekmēs darba ražīgumu un IKP uz vienu 
iedzīvotāju. Ir aprēķināts, ka platjoslas sakaru izplatības palielināšanās par 10 % jebkurā gadā 
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korelē ar 1,5 % darba ražīguma pieaugumu nākamajos piecos gados.

Pamatojoties uz piesardzīgām aplēsēm, Eiropas Komisija uzskata, ka EISI varētu veicināt 
finanšu ieguldījumus apjomā, kas pārsniedz 50 miljardus euro, un līdz 100 miljardiem euro 
ātrgaitas platjoslas infrastruktūrā.

Šīs regulas priekšlikuma mērķis ir izveidot vairākas pamatnostādnes visas Eiropas 
telekomunikāciju tīkliem, lai likvidētu šķēršļus, kas kavē digitālā vienotā tirgus pabeigšanu, 
un, veicinot privātos ieguldījumus ES reģionos, kuros patlaban pakalpojumiem ir ļoti mazs 
ātrums vai pakalpojumu vispār nav, novērstu digitālo plaisu, kura šos reģionus šķir.

1. Vispārīgas piezīmes

Referents kopumā piekrīt Komisijas priekšlikumam. Var uzskatīt, ka platjoslas un digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras jomā EISI ir viens no iespējamiem papildu mehānismiem, kas 
var sekmēt nepieciešamo privātā un publiskā sektora ieguldījumu piesaisti šajās jomās. Daži 
no šiem ieguldījumiem — īpaši tie, kas paredzēti nekomerciāliem vai zemas peļņas 
projektiem — nav īstenojami bez šā ierosinātā finansiālā atbalsta.

Referents uzskata, ka ar šo regulu un ar regulu par EISI, būtu galvenokārt jārada 
uzņēmējdarbībai labvēlīga vide telekomunikāciju infrastruktūras attīstībai. Tas būtu jāpanāk 
lielākoties ar tādiem finanšu instrumentiem kā garantijas u. c. Dotācijas vajadzētu izmantot 
tikai ārkārtējos gadījumos.

Tāpēc referents domā, ka dalībvalstīm tāda tirgus attīstība, kurā ir telekomunikāciju 
infrastruktūra, jāturpina stimulēt, novēršot šķēršļus, kas kavē straujāku progresu, un veicinot 
konkurenci šajā tirgū. Nav ieteicami centralizēti plānoti un vadīti projekti turpmākai IKT 
nozares attīstībai, jo šī nozare ir cieši saistīta ar tirgu un šīs attīstības virzienā notiek straujas 
pārmaiņas.

Vidē, kas pilnībā balstās uz tirgu, šī regula nedrīkstētu ietekmēt ārpustirgus pasākumus un 
ietekmes, bet tai būtu atbildīgi jāmazina digitālās ekonomikas nepilnības. Nozīmīgākā 
nepilnība ir saistīta ar digitālo plaisu starp lauku un pilsētu teritorijām attiecībā uz iespējām 
pieslēgties ātrgaitas internetam un ar tām saistīto digitālo pakalpojumu izmantošanu. Šīs 
plaisas samazināšana ir viena no galvenajām referenta prioritātēm. Tā ir viena no jomām, 
kurās publiskie līdzekļi var efektīvi veicināt šā tirgus attīstību.
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2. Īpašas piezīmes

Ierosinātajam instrumentam vajadzētu galveno uzmanību pievērst infrastruktūras jomām, 
kurās ir nepilnības, ko var mazināt vai likvidēt un ko nevar atrisināt, izmantojot citus 
instrumentus vai pilnībā komerciālu uzņēmumu. Referents vēlas uzsvērt, ka no šā instrumenta 
sniegtais finanšu atbalsts nedrīkstētu izraisīt saimnieciskās konkurences kropļojumus. Tas 
nozīmē, ka attiecībā uz platjoslas infrastruktūru finansiālajam atbalstam vajadzētu būt 
galvenokārt paredzētam teritorijām ar mazu un vidēju iedzīvotāju blīvumu, kurās privātie 
ieguldītāji nevēlas investēt tāpēc, ka viņu ieguldījumiem būtu zema rentabilitāte. Tātad ar šo 
instrumentu būtu jānodrošina, ka ES finansiālais atbalsts mazāk apdzīvotos un attīstītos 
reģionos, ja tajos ir piekļuve platjoslas tīkliem, konsolidē un attīsta konkurētspēju.
Priekšlikumu EISI līdzekļus izmantot arī pilsētu teritoriju projektiem nevar uzskatīt par 
atbilstošu; šos projektus vajadzētu atstāt privāto ieguldītāju ziņā, jo to lielākā daļa ir 
komerciāli dzīvotspējīgi.

Ar šo jautājumu cieši ir saistīta arī Eiropas Komisijas piezīme par to, ka platjoslas tīklu 
izvēršana mazāk attīstītos reģionos būtu jānodrošina galvenokārt ar struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda instrumentiem. Referents uzskata, ka nevajadzētu liegt iespēju mazāk 
attīstītiem reģioniem izmantot EISI līdzekļus līdzīgiem nolūkiem un ka būtu jāveido sinerģijas 
starp dažādām ES programmām. Runājot par līdzekļu efektīvu izmantošanu, jāatzīmē, ka ir 
svarīgi, lai telekomunikāciju tīkliem paredzētais EISI instruments nodrošinātu papildināmību 
ar enerģētikas un transporta nozarēm.

Cits nozīmīgs platjoslas infrastruktūras ieguldījumu aspekts ir saistīts ar tehnoloģiskās 
neitralitātes jēdzienu. Ja ir dažādas tehnoloģijas ar līdzīgiem pakalpojumiem, kas nodrošina 
vienādus ātrumus, attieksmei pret šīm tehnoloģijām vajadzētu būt vienādai. Tāpēc referents 
atzinīgi vērtē šo regulas priekšlikumu, kurā Digitalizācijas programmas mērķu sasniegšanai 
tiek piedāvāts nevis viens konkrēts tehnoloģiski korekts risinājums, bet gan tehnoloģiju 
apvienojums.

Regulā platjoslas infrastruktūras ir definētas kā vadu un bezvadu (tostarp satelītu) tīkli.
Galvenais savienojums ar internetu ir fiksēts, taču strauji palielinās mobilo lietotāju skaits, kā 
arī informācijas plūsmas dati. Šīs tendences būtu jāņem vērā, veidojot kopīgu interešu 
projektu portfeli, un būtu jānosaka, ka prioritāra ir atklāta ātra un ultraātra platjoslas tīkla 
izvēršana.

Attiecībā uz Komisijas kompetencēm saistībā ar šo regulu referents vēlas novērst jebkādu 
nepamatotu Komisijas kompetenču palielināšanu. Šajā sakarībā svarīgākais ir jautājums par 
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deleģētajiem aktiem. Pamatojoties uz šo priekšlikumu, Komisijai ir plašas pilnvaras mainīt un 
svītrot kopīgu interešu projektus un papildināt tos ar jauniem, kam ir būtiska nozīme saistībā 
ar šo regulu. Tāpēc ir jānodrošina īpašs kontroles mehānisms, ar kuru pārbaudīs Komisijas 
darbības.

IKT ir dinamiska nozare, kas strauji attīstās; tāpēc, no vienas puses, regulai ir jābūt elastīgai 
un tajā jāņem vērā attīstības radītās pārmaiņas; no otras puses, mainot un svītrojot projektus 
pēc neilga laika, tā nedrīkstētu apdraudēt tiesisko noteiktību vai ieguldījumu stabilitāti.

Referents arī uzskata, ka tāda pati problēma ir saistīta ar novērtēšanu un ekspertu grupas 
darbību.


