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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2443/2013, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Philippe 
Martinot, par fiksēto līniju tālruņa sakaru un platjoslas pārklājuma trūkumu 
Senlorāndimaroni (Franču Gviāna)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par situāciju šajā teritorijā — Senlorāndimaroni Franču 
Gvinejā —, kas tiek dēvēta par „route des chutes voltaires (ex-route de Paul Isnard)”. 
Lūgumraksta iesniedzējs, izmantojot ievērojamu skaitu dokumentu, kas pievienoti sākotnējam 
lūgumrakstam, skaidri parāda, ka kopš 2001. gada iedzīvotāju komiteja iepriekš minētajā
teritorijā (tā ir aptuveni 12 km2 liela, un tajā dzīvo aptuveni 160 ģimenes) ir lūgusi vietējās 
iestādes iejaukties, lai nodrošinātu pienācīgus fiksēto līniju tālruņa sakarus un platjoslas 
pārklājumu. Lai gan atbildes ir saņemtas — 2004. gadā tās galvenokārt ir sniegusi prefektūra, 
bet 2009. gadā — reģiona vadība, 12 gadus vēlāk situācijai joprojām nav atrisināta, tāpēc 
Eiropas Parlaments tiek aicināts izmeklēt, vai — jo īpaši ņemot vērā 2002. gada 
reglamentējošos noteikumus elektronisko sakaru jomā 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
en.htm) — varētu plānot konkrētākas darbības, lai beidzot atrisinātu šo problēmu, kas lielā 
mērā rada šķēršļus to fizisko personu pamattiesībām un brīvībām, kam nākas ar to saskarties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī
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2010. gadā digitalizācijas programmā tika noteikti ar platjoslas pieslēgumu saistīti mērķi 
2020. gadam — jānodrošina, lai līdz 2020. gadam visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir 
pieejams internets ar platjoslas ātrumu 30 Mb/s un vismaz 50 % Eiropas mājsaimniecību 
abonē interneta pieslēgumu, kura ātrums pārsniedz 100 Mb/s.

Komisija ir informēta par to, ka dažviet Eiropas Savienībā — galvenokārt mazapdzīvotās 
teritorijās — fiksētais platjoslas pieslēgums vēl netiek nodrošināts. Senlorāndimaroni pilsētā, 
piemēram, pieslēgums ar vismaz 2 Mb/s ātrumu ir pieejams 49 % mājsaimniecību, taču 51 % 
mājsaimniecību pieslēguma vēl nav1. Šādu tirgus nepilnību gadījumos valsts iestādes var 
iejaukties, lai palīdzētu un stimulētu privātas investīcijas. To var darīt, veicot regulatīvus 
pasākumus: piemēram, Izmaksu samazināšanas direktīva2 atvieglos un sekmēs ātrdarbīgu 
digitālo tīklu (piemēram, ātrdarbīga platjoslas interneta pieslēguma) ieviešanu. ES galvenie 
finanšu instrumenti investīciju stimulēšanai ir Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments3 un Eiropas strukturālie un investīciju fondi4.

Ja tiek pieminēti Eiropas strukturālie un investīciju fondi, jānorāda, ka 2014. gada 
18. decembrī tika pieņemta ERAF–ESF darbības programma attiecībā uz Francijas Gviānu 
laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam. Vairāk nekā EUR 33 miljonu no ERAF 
līdzekļiem tiks piešķirti IKT jomai. EUR 15 miljoni no šīm investīcijām tiks izmantoti, lai 
atbalstītu ieguldījumus ātrdarbīga platjoslas tīkla izveidē, un EUR 6 miljoni — lai atbalstītu 
ieguldījumus pamattīkla/atvilces maršrutēšanas tīkla izveidē.

Turklāt šīs darbības programmas satvarā tiks nodrošināta teritoriālā attīstība, kas nāks par labu 
tieši Senlorāndimaroni pilsētai. Konkrētu darbību īstenošanai šajā pilsētā tiks piešķirts 
kopumā EUR 30 miljonu liels budžets, no kura, izmantojot tā dēvētos integrētos teritoriālos 
ieguldījumus, EUR 15 miljoni tiks piešķirti IKT projektiem.

Turklāt saskaņā ar Francijas Gviānas platjoslas tīkla izvēršanas plānu (SDTAN – Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) Senlorāndimaroni pilsēta ir iekļauta 
izmēģinājuma projektā, ar kuru plānots visā pilsētā ievilkt kabeļus, jo īpaši izmantojot EDF 
elektriskos tīklus. Visbeidzot, pilsēta ir iekļauta pirmajā prioritārajā zonā, kurā ir plānots 
izveidot vietēja mēroga cilpu, lai izmantotu 93 % no pieejamās līnijas 8 Mb/s ātra interneta 
nodrošināšanai.

Attiecībā uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu Eiropas Komisija 2014. gada 
jūlijā sāka iniciatīvu Connected Communities (Savienotās kopienas), lai izstrādātu projektu 
sarakstu un izveidotu projektu virzītājiem tiešsaistes forumu, kurā diskutēt un dalīties 
pieredzē, kā arī apmainīties ar padomiem un paraugpraksi. Tiešsaistes forums, sākot ar 
2015. gada sākumu, tiks izvietots tīmekļa vietnē Broadband Europe. Minētajā tīmekļa vietnē 
būs pieejama arī informācija par Komisijas politiku attiecībā uz ātrdarbīga platjoslas 
pieslēguma ieviešanu Eiropā un tiks parādīta katras valsts paraugprakse platjoslas pieslēguma 
ieviešanā. Tīmekļa vietne atrodas http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

                                               
1 SDTAN, Gviāna, 2012. gada maijs, 50. lpp..
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai.
3 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4 http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
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Secinājums

Tieša regulatīva iejaukšanās un/vai publiska finansējuma nodrošināšana platjoslas pieslēguma 
izvēršanai lūgumraksta iesniedzēja minētajā teritorijā galvenokārt ir valsts un reģionālo 
iestāžu kompetencē. Tomēr Eiropas Komisija par mērķi ir noteikusi to, ka līdz 2020. gadam 
visiem Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt pieejamam vismaz 30 Mb/s jaudīgam digitālajam 
tīklam, tādēļ Komisija mudinās šīs iestādes tuvākajā laikā nodrošināt attiecīgus ieguldījumus. 
Tikmēr lūgumraksta iesniedzējs var iepazīties ar Komisijas tīmekļa vietni Broadband Europe.


