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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā efektīvu platjoslas tīklu nodrošināšana visā ES ir būtiski svarīga stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanai, lai veicinātu viedu, ilgtspējīgu, integrējošu un 
teritoriāli vienojošu ekonomikas izaugsmi, uzlabotu situāciju nodarbinātības jomā, 
stiprinātu Eiropas konkurētspēju, veicinātu zinātnisko pētniecību un jauninājumus un 
tādējādi ļautu visiem reģioniem, pilsētām, administratīvajiem rajoniem un iedzīvotāju 
grupām piedalīties digitālajā dzīvē un dotu viņiem iespēju sabiedriskajiem 
pakalpojumiem izmantot jaunas digitālās tehnoloģijas,

B. tā kā ES mērķos jāiekļauj visu reģionu un iedzīvotāju grupu iespējas izmantot digitālo 
vidi,

1. uzsver, ka pilnīga, īpaši pielāgota platjoslas pārklājuma nodrošināšanai par pieejamām 
cenām ir jākļūst par vispārēju pakalpojumu, jo tas ir būtisks priekšnosacījums, lai 
palīdzētu radīt līdzvērtīgus dzīves apstākļus un iespējas visā Eiropā, veicinot 
saimniecisko aktivitāti lauku apvidos; un tādā veidā papildinot pasākumus, ko veic, lai 
Eiropā novērstu digitālo plaisu starp pilsētu un lauku teritorijām, starp reģioniem un 
dalībvalstīm, tādējādi veicinot visu Eiropas reģionu kohēziju;

2. uzsver, ka platjosla Eiropai ir svarīga, jo tā ir teritoriālās kohēzijas sastāvdaļa, un 
atzinīgi vērtē darbību koncentrēšanu un apvienošanu, lai konkrētos reģionos, kas 
iekļauti Eiropas sadarbības un attīstības programmā, veidotu tīkla savienojumus un 
sadarbību;

3. uzsver, ka labāk jāizmanto papildu tehnoloģijas, piemēram, platjoslas sakaru 
nodrošināšana, izmantojot satelītu vai Wi-Fi atbalsta tīklus, lai, neradot nevajadzīgu 
slogu patērētājiem vai nozarei, panāktu ekonomiski ilgtspējīgu platjoslas pārklājumu 
nošķirtākos lauku apvidos;

4. digitālajām tehnoloģijām, kas palielina ES attālāko reģionu nozīmi, ir svarīga loma 
teritoriālās kohēzijas veicināšanā; tāpēc jāveic pasākumi, lai attiecībā uz piekļuvi, 
kvalitāti un cenām pārvarētu reģionu problēmas tehnoloģiju un pakalpojumu jomās, 
tādējādi tuvinot šos reģionus ES vidējam līmenim;

5. norāda, ka papildus pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt platjoslas tīklu un citu tīklu 
tehnoloģiju nodrošināšanu, ir īpaši svarīgi nodrošināt arī investīcijas tādu IT 
infrastruktūras izmantošanai paredzētu lietojumprogrammatūru un programmu izstrādei, 
kas uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti, atbalstīs tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu un uzlabos valsts pārvaldes iestāžu darba kvalitāti;

6. norāda, ka valsts atbalsts platjoslas sakaru attīstībai, proti, konkrēti šim nolūkam 
paredzēts ES finansējums, ir piemērota iespēja tādos gadījumos, kad platjoslas attīstība 
nav rentabla; ņemot vērā, ka valstu un Eiropas līmeņa platjoslas veicināšanas 
programmu īstenošana ir saistīta ar samērā augstām administratīvajām un plānošanas 
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izmaksām; tādēļ aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionu iestādes atbilstīgi 
„informācijas sabiedrības iniciatīvām” nodrošināt, ka pēc iespējas tiek vienkāršoti 
atbalsta nosacījumi un procedūras, lai uzlabotu IKT pakalpojumu dažādošanai paredzētā 
Eiropas finansējuma izmantošanu un tādējādi palīdzētu paātrināt platjoslas ieviešanu, 
radot visiem tirgus dalībniekiem pietiekamus stimulus ieguldīt un nodrošināt, ka 
reģioni, pilsētas un administratīvie rajoni var pēc iespējas ātrāk piesaistīt maksimālu 
finansējumu, lai veicinātu attiecīgās teritorijas ekonomikas attīstību;

7. aicina Komisiju normatīvajos aktos iekļaut vairāk investīcijas vicinošu stimulu un 
motivēt izmantot mijiedarbību ar infrastruktūras projektiem;

8. norāda, ka Eiropas Savienībā spēkā esošie noteikumi par atbalstu zināmā mērā ir pārāk 
stingri un faktiski bieži rada juridisko nenoteiktību, kas kavē plānotās investīcijas; tādēļ
aicina Komisiju pārbaudīt, cik lielā mērā šos noteikumus varētu vienkāršot, lai izveidotu 
investīcijām labvēlīgāku sistēmu ar mērķi veicināt investīcijas un inovācijas un likvidēt 
šķēršļus platjoslas ieviešanai, jo īpaši teritorijās, kur tā citādi būtu nerentabla; uzskata, 
ka Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz 
platjoslas tīklu ātru izvēršanu ir jāprecizē arī valsts platjoslas uzņēmumu izveidošana un 
sadarbība starp pašvaldībām un publiskā un privātā sektora partnerības modeļiem; 
aicina Komisiju un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizāciju (BEREC), 
apspriežoties ar valsts iestādēm, atvieglot publiskā un privātā sektora partnerību izveidi 
un izmantot citus Eiropas finansējuma avotus, protams, noteikti arī ERAF, EIB un 
ERAB finansējumu;

9. aicina reģionālās un vietējās pašvaldības un uzņēmumus izmantot ERAF finansējumu 
platjoslas pārklājuma uzlabošanai, jo īpaši lauku reģionos;

10. atbalsta strauju platjoslas infrastruktūras paplašināšanu un aicina dalībvalstis 
nekavējoties īstenot nākamās paaudzes piekļuves tīkliem veltītos ieteikumus, kas paredz 
uzlabot juridisko noteiktību, investīcijas un konkurenci; uzskata, ka regulatoriem 
jebkurā brīdī visiem tirgus dalībniekiem jānodrošina pietiekami stimuli konkurencei un 
investīcijām;

11. uzsver, ka dažu reģionu ģeogrāfiskās īpatnības un dabas apstākļi — jo īpaši kalnainos 
un grūti pieejamos apgabalos — padara nerealizējamu piekļuvi kabeļinternetam un ka 
jaunākās paaudzes virszemes bezvadu sakaru pakalpojumi ir alternatīvi līdzekļi 
platjoslas pārklājuma nodrošināšanai šādos reģionos;

12. aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst publiskā un privātā sektora partnerībām un 
šajā saistībā atvieglot strukturālo instrumentu izmantošanu;

13. vērš uzmanību uz to, ka turpmāk būs jāpielāgo pamatnosacījumu definīcija, jo, tā kā 
aizvien vairāk palielinās tādu inovatīvu interneta pakalpojumu kā e–pārvalde, e–
veselība vai e–mācības pārraides ātrums, vajadzības ir mainījušās; 
tādēļ aicina Komisiju, ņemot vērā paredzamo tirgus nespēju nodrošināt nākamās 
paaudzes piekļuves tīklus lauku un kalnainos apvidos un salās, Kopienas 
pamatnostādnēs valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru 
izvēršanu kā iespēju ietvert jaunus organizatoriskos modeļus, kuros jo īpaši tiktu 
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paredzēts iesaistīt vietējās iestādes, piemēram, iedzīvotāju tīklus un valsts tīklus un 
valsts finansētus tīklus, lai finansētu un padarītu pieejamus ātrus un īpaši ātrus tīklus 
visiem Eiropas iedzīvotājiem un panāktu pilsētu un lauku vienlīdzību un nodrošinātu 
pārklājumu arī mazapdzīvotās vietās, kā arī garantētu vienādus kvalitātes, piekļuves un 
cenu standartus;

14. uzsver, ka, lai veicinātu investīcijas ātrdarbīgos tīklos, tehniski un ekonomiski pareizu 
piekļuvi bez diskriminācijas un sadarbības iespējas, jāveido paredzama normatīvā vide 
investīcijām un konkurencei;

15. uzskata, ka arī pašreizējā pamatpakalpojumu sniegšanas situācijā uz ilgtermiņa attīstības 
tehnoloģijās balstītu digitālo dividenžu frekvenču spektra ieviešana nesniegs ilgtermiņa 
risinājumu tam, ka trūkst nākamās paaudzes piekļuves tīklu lauku apvidos, jo īpaši 
tāpēc, ka radiosakari ilgtermiņā varētu ietekmēt cilvēku veselību; tādēļ uzskata, ka arī 
šajos apgabalos būtu lietderīgi koncentrēt visu pieejamo ES, dalībvalstu un reģionu 
finansējumu, lai šajās teritorijās sekmētu nākamās paaudzes piekļuves tīklus; priekšroku 
dodot optiskās šķiedras platjoslas sakaru tīklu attīstībai tur, kur tas ilgākā laika posmā 
būtu ekonomiskākais un ilgtspējīgākais risinājums;

16. uzskata, ka platjoslas pakalpojumiem paredzētais publiskais finansējums, ja to novirzītu 
modernās jaunākās paaudzes infrastruktūrās ar lielu pārraides jaudu tajos reģionos, kur 
visvairāk vajadzīgi platjoslas sakari, var kļūt par ES reģionu konkurētspējas uzlabošanas 
iedarbīgu mehānismu; uzskata, ka šādi reģioni, jo īpaši tie, kuros ir plaša industriālā 
bāze un liels iedzīvotāju blīvums, varētu visīsākajā laikā gūt labumu no privātpersonām 
un uzņēmumiem pieejamo jauno pakalpojumu inovatīvajām un radošajām iespējām;

17. uzskata, ka jāveic pasākumi, lai atbalstītu investīciju projektus, tostarp publiskā un 
privātā sektora partnerības, un izveidotu atvērtus tīklus, kas patiešām ļautu paplašināt 
konkurenci tehnoloģisko inovāciju un ES reģionu ekonomiskās attīstības labā;

18. aicina dažādos šim nolūkam paredzētos finanšu instrumentos pienācīgi ņemt vērā 
reģionu īpatnības, jo īpaši to reģionu konkrēto ekonomisko, ģeogrāfisko vai 
demogrāfisko situāciju, ko ietekmē tālums, iekšējas problēmas saistībā ar konkurenci 
tirgos vai apjomradītu ietaupījumu trūkums;

19. uzsver, ka šajā jomā pasākumi galvenokārt tiek veikti vietējā līmenī, un atbalsta 
Komisijas centienus izstrādāt un uzlabot mehānismus, kas vietējiem dalībniekiem 
nodrošinātu atbilstīgu informāciju par iespējām samazināt investīciju izmaksas; uzskata 
— lai panāktu platjoslas pilnīgu darbību, vajadzīga ne vien Komisijas un dalībvalstu 
kopīga rīcība, bet plānu izstrādē jāiesaista arī reģionālās un vietējās pašvaldības;

20. uzskata, ka platjoslas tīklu paplašināšana galvenokārt lauku reģionos īpaši atvieglos un 
uzlabos cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai nošķirtās vietās dzīvojošu 
cilvēku saziņas iespējas, kā arī uzlabos piekļuvi pakalpojumiem un veicinās mazo un 
vidējo uzņēmumu attīstību laukos, tādējādi palīdzot šajās vietās radīt jaunas darba vietas 
un attīstīt jaunus pakalpojumus;

21. aicina dalībvalstis apsvērt, kādi konkurences veicināšanas pasākumi vajadzīgi, lai 
atvieglotu jaunu operatoru iekļūšanu tirgū;
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22. atzinīgi vērtē ES rīcības plānu informācijas tehnoloģiju jomā attiecībā uz kritiskās 
infrastruktūras aizsardzību un aicina veikt pasākumus tiešsaistes drošības uzlabošanai.
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