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Grozījums Nr. 19
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Telekomunikāciju tīkli un pakalpojumi 
arvien vairāk kļūst par tādām 
infrastruktūrām, kas balstās uz internetu, 
un platjoslas tīkli un digitālie pakalpojumi 
ir savstarpēji cieši saistīti. Internets kļūst 
par dominējošo platformu komunikācijai, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai. Tāpēc 
piekļuve ātram internetam visā Eiropā un 
digitālie pakalpojumi sabiedrības labā ir 
būtiski svarīgi ekonomikas izaugsmei un 
vienotajam tirgum.

(1) Telekomunikāciju tīkli un pakalpojumi 
arvien vairāk kļūst par tādām 
infrastruktūrām, kas balstās uz internetu, 
un platjoslas tīkli un digitālie pakalpojumi 
ir savstarpēji cieši saistīti. Internets kļūst 
par dominējošo platformu komunikācijai, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai. Tāpēc 
piekļuve ātram internetam visos Eiropas 
reģionos un digitālie pakalpojumi 
sabiedrības labā ir būtiski svarīgi 
ekonomikas izaugsmei, sociālai 
iekļaušanai un vienotajam tirgum.

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Telekomunikāciju tīkli un pakalpojumi 
arvien vairāk kļūst par tādām 
infrastruktūrām, kas balstās uz internetu, 
un platjoslas tīkli un digitālie pakalpojumi 
ir savstarpēji cieši saistīti. Internets kļūst 
par dominējošo platformu komunikācijai, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai. Tāpēc 
piekļuve ātram internetam visā Eiropā un 
digitālie pakalpojumi sabiedrības labā ir 
būtiski svarīgi ekonomikas izaugsmei un 
vienotajam tirgum.

(1) Telekomunikāciju tīkli un pakalpojumi 
arvien vairāk kļūst par tādām 
infrastruktūrām, kas balstās uz internetu, 
un platjoslas tīkli un digitālie pakalpojumi 
ir savstarpēji cieši saistīti. Internets kļūst 
par dominējošo platformu komunikācijai, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai. Tāpēc 
piekļuve ātram internetam visā Eiropā un 
digitālie pakalpojumi sabiedrības labā ir 
būtiski svarīgi ekonomikas izaugsmei, 
konkurētspējai un vienotajam tirgum.   

Or. de
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Grozījums Nr. 21
Herbert Reul

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 
pakalpojumu izvēršana un izmantošana.

(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 un 50 % vai vairāk no Eiropas 
mājsaimniecībām abonētu interneta 
pieslēgumu virs 100 Mb/s, kura pamatā 
var būt dažādas tehnoloģijas. 
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 jomām, ko pilnībā 
neaptver privāti ieguldījumi interneta 
infrastruktūrā, kā arī jāveicina modernu un 
pieejamu tiešsaistes pakalpojumu izvēršana 
un izmantošana.

Or. de
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Grozījums Nr. 22
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Atvērtu un konkurētspējīgu tirgu 
sistēmas ietvaros intervence ES līmenī ir 
nepieciešama tur, kur ir jāpārvar tirgus 
nepilnības un jāpieņem pasākumi, ar 
kuriem novērst ieguldījumu trūkumu 
nekomerciālos projektos. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 23
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atverot uzņēmējdarbības iespējas, 
platjoslas tīklu un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras izvietošana veicinātu 
darbavietu radīšanu Savienībā. Platjoslas 
tīklu būvniecībai būs tūlītēja ietekme uz 
nodarbinātību, jo īpaši inženiertehnikas 
nozarē.

(12) Atverot uzņēmējdarbības iespējas, 
platjoslas tīklu un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras izvietošana veicinātu 
darbavietu radīšanu Savienībā. Platjoslas 
tīklu būvniecībai būs tūlītēja ietekme uz 
nodarbinātību, jo īpaši inženiertehnikas 
nozarē, un darbavietu pieejamību, 
piemēram, lauku apvidos.

      

Or. es
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Grozījums Nr. 24
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ņemot vērā problēmas, kas rodas 
attiecībā uz piekļuvi spektram, liela 
nozīme var būt bezvadu platjoslas tīkliem, 
lai aptvertu visus apgabalus, tostarp lauku 
apvidus un nošķirtus apgabalus, kuros 
nav citu iespēju.

Or. ro

Grozījums Nr. 25
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
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 
reģionālā un vietējā līmenī, 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 
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noteiktiem, skaidriem un pārskatāmiem 
kritērijiem.

noteiktiem, skaidriem un pārskatāmiem 
kritērijiem.

Or. es

Grozījums Nr. 26
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) veicina ekonomisko izaugsmi un
atbalsta vienotā tirgus izveidošanu, kas 
uzlabo Eiropas ekonomikas, tostarp mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU), 
konkurētspēju,

(1) veicina ekonomisko izaugsmi, 
labklājības veidošanos un darbavietu 
radīšanu, kā arī atbalsta vienotā tirgus 
izveidošanu, kas uzlabo Eiropas 
ekonomikas, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), konkurētspēju,

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) veicina ekonomisko izaugsmi un 
atbalsta vienotā tirgus izveidošanu, kas 
uzlabo Eiropas ekonomikas, tostarp mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU), 
konkurētspēju,

(1) veicina ekonomisko izaugsmi, sekmē 
sociālo iekļaušanu un atbalsta vienotā 
tirgus izveidošanu, kas uzlabo Eiropas 
ekonomikas, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), konkurētspēju,

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Herbert Reul
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

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 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem, ievērojot to, ka jāiekļauj 
un ar savienojumiem jāapkalpo mazāk 
apdzīvoti un mazāk attīstīti reģioni,

Or. de

Grozījums Nr. 29
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

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 visos 
līmeņos, veicinot valstu telekomunikāciju 
tīklu savstarpēju savienošanu un 
sadarbspēju, kā arī piekļuvi tādiem tīkliem,

Or. es

Grozījums Nr. 30
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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) saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 
principu sekmē ātrgaitas un īpaši ātru 
platjoslas tīklu izvēršanu Eiropas mērogā, 
kas savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu,
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Or. de

Grozījums Nr. 31
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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, kas 
savukārt veicina visas Eiropas digitālo 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu, un 
nodrošina ilgtspējīgu Eiropas industrijas 
konkurētspēju,

Or. de

Grozījums Nr. 32
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 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, izmantojot 
visas pieejamās tehnoloģijas un ievērojot 
tehnoloģiskās neitralitātes principu, lai 
saistītu salas, nošķirtus un nomaļus 
reģionus ar Savienības centrālajiem 
reģioniem, nodrošinot, ka datu pārraides 
ātrums ir pietiekams 30 Mb/s un ātrākam 
platjoslas savienojumam;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Ana Miranda
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 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, un ņemot vērā 
pieprasījumu pēc īpaši ātra interneta;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tādu platjoslas tīklu attīstība, kuros 
tiek iesaistītas skolas nošķirtās lauku 
kopienās dalībvalstīs, lai pilnveidotu 
tālmācības programmas ar mērķi 
izvairīties no šo apgabalu depopulācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ana Miranda

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 

3. Dalībvalstis un/vai citas struktūras, kas 
atbild par kopīgu interešu projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, 
tostarp reģionālās un vietējās struktūras, 
veic nepieciešamos juridiskos, 
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saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

administratīvos, tehniskos un finansiālos 
pasākumus saskaņā ar attiecīgajiem šīs 
regulas noteikumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 36
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tam ir Eiropas pievienotā vērtība. (c) tam ir Eiropas pievienotā vērtība, kas 
noteikta ar iespējamības novērtējumiem 
un izmaksu un ieguvumu analīzēm, 
ņemot vērā vispārējo nozīmi un visu 
iedzīvotāju vienlīdzīgu piekļuvi tīklam, 
īpaši apvidos, kur ir lielākas savienojuma 
problēmas.

Or. es

Grozījums Nr. 37
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu parasti apkalpo maza ātruma 
savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 
neapkalpo vispār. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas, 
iespējams, apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem. Šie apgabali aptver 
attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kur 

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu parasti apkalpo maza ātruma 
savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 
neapkalpo vispār. Maz ticams, ka 
ieguldījumu izdevīgums būs dzīvotspējīgs, 
un maz ticams, ka Eiropas mērķi tiks 
sasniegti līdz 2020. gadam. Ieguldījumiem 
šajos apgabalos vajadzīgs lielāks 
finansiālais atbalsts, ko sniedz dotācijas, 
iespējams, apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem. Šie apgabali aptver 
attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kuros 
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ieguldījumu izmaksas ir vai nu ļoti augstas 
vai ienākumi ir zemi. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalsts šajos apgabalos var papildināt
pieejamos kohēzijas fondus un lauku 
attīstības un citu tiešo publisko atbalstu.

ieguldījumu izmaksas ir ļoti augstas vai 
ienākumi ir zemi. Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta atbalstam šajos 
apgabalos jāpapildina pieejamie kohēzijas 
fondi vai lauku attīstības un cits tiešais 
publiskais atbalsts, lai garantētu 
vienlīdzīgu piekļuvi tīmeklim, tādējādi 
veicinot apmešanos uz dzīvi apgabalos, 
kuros ir demogrāfiskas problēmas.

Or. es

Grozījums Nr. 38
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 12. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) reģionālie lēmumu pieņēmēji, ietverot 
pašvaldības, kas var izveidot koncesijas 
platjoslas infrastruktūrai; iekārtu 
piegādātāji var būt ieinteresēti par šādu 
vienošanos, izveidojot īpašam nolūkam 
dibinātu uzņēmumu;

(c) reģionālie lēmumu pieņēmēji, ietverot 
pašvaldības un vairākās pašvaldībām 
kopīgas struktūras, kas var izveidot 
koncesijas platjoslas infrastruktūrai; iekārtu 
piegādātāji var būt ieinteresēti par šādu 
vienošanos, izveidojot īpašam nolūkam 
dibinātu uzņēmumu;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 3. apakšvirsraksts – 4. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) digitalizācijas kompetenču centri un 
digitālā kultūras mantojuma saglabāšana;

(e) digitalizācijas kompetenču centri un 
digitālā kultūras mantojuma saglabāšana
visās ES valodās, tostarp dalībvalstīs 
oficiālajai valodai līdzvērtīgās valodās;
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Or. es


