
PE605.624/ 1

LV

7.9.2017 A8-0181/ 001-028

GROZĪJUMI 001-028 
iesniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Ziņojums
Carlos Zorrinho A8-0181/2017
Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

Regulas priekšlikums (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas paziņojumā, kurā izklāstīts 
Eiropas redzējums par interneta 
savienojamību iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem digitālajā vienotajā tirgū14, 
aprakstīti vairāki pasākumi, kas var uzlabot 
savienojamību Eiropas Savienībā.

(1) Komisijas 2016. gada 14. septembra 
paziņojumā “Konkurētspējīga digitālā 
vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz 
Eiropas Gigabitu sabiedrību”, kurā 
izklāstīts Eiropas redzējums par interneta 
savienojamību iedzīvotājiem, publiskām 
iestādēm un uzņēmumiem digitālajā 
vienotajā tirgū, aprakstīti vairāki pasākumi, 
kas var uzlabot savienojamību Eiropas 
Savienībā.

__________________
14 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Konkurētspējīga 
digitālā vienotā tirgus savienojamība. 
Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību” 
(COM(2016)587).
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Komisija 2010. gada 26. augusta 
paziņojumā “Eiropas digitālā 
programma” atgādina, ka stratēģijā 
“Eiropa 2020” ir uzsvērts, cik būtiski ir 
ierīkot platjoslas, lai Savienībā veicinātu 
sociālo iekļautību un konkurētspēju, 
atkārtoti apņemoties panākt, lai līdz 
2020. gadam visi Savienības iedzīvotāji 
varētu piekļūt daudz ātrākam internetam, 
kura ātrums pārsniedz 30 Mbps, un lai 
50 % vai vairāk mājsaimniecību abonētu 
pieslēgumu internetam, kura ātrums 
pārsniedz 100 Mbps.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kā vienu no pasākumiem, ar kuriem 
atbalsta Eiropas savienojamības 
redzējumu, šis paziņojums paredz vietēju 
bezvadu piekļuves punktu izvēršanas 
veicināšanu, paredzot vienkāršotu 
plānošanas procedūru un samazinātus 
regulatīvos šķēršļus. Šādi piekļuves punkti, 
tostarp tādi, kas ir papildus citu sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem vai 
kam ir nekomerciāls raksturs, var sniegt 
būtisku ieguldījumu pašreizējās paaudzes 
bezvadu sakaru tīklu uzlabošanā un 
turpmāko paaudžu bezvadu sakaru tīklu 
izvēršanā, veicinot pārklājuma lielāku 
granularitāti, kas atbilst mainīgajām 
vajadzībām.

(2) Kā vienu no pasākumiem, ar kuriem 
atbalsta Eiropas savienojamības 
redzējumu, šis paziņojums paredz vietēju 
bezvadu piekļuves punktu izvēršanas 
veicināšanu, paredzot vienkāršotu 
plānošanas procedūru un samazinātus 
regulatīvos šķēršļus. Šādi piekļuves punkti, 
tostarp tādi, kas ir papildus citu sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem vai 
kam ir nekomerciāls raksturs, var sniegt 
būtisku ieguldījumu pašreizējo bezvadu 
sakaru tīklu uzlabošanā, bet īpaši ar tiem 
būtu jāveicina šādu tīklu turpmāko 
paaudžu izvēršana, veicinot pārklājuma 
lielāku granularitāti, kas atbilst mainīgajām 
vajadzībām. Šiem piekļuves punktiem 
būtu jāspēj iekļauties tīklā ar vienotu 
autentifikācijas sistēmu, kas darbojas visā 
Savienībā, un citiem bezmaksas vietējiem 
bezvadu savienojuma tīkliem būtu jāspēj 
pievienoties šai sistēmai. Šādai sistēmai 
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vajadzētu būt saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2016/6791a un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2015/21201b, un 
nebūtu pieļaujama datu izmantošana 
reklāmām vai citiem komerciāliem 
mērķiem.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 
L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 25. novembra Regula (ES) 
2015/2120, ar ko nosaka pasākumus 
sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un 
groza Direktīvu 2002/22/EK par 
universālo pakalpojumu un lietotāju 
tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru 
tīkliem un pakalpojumiem un Regulu 
(ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo sakaru tīklos 
Savienībā (OV L 310, 26.11.2015., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šīs regulas kontekstā vietēja 
bezvadu savienojamība, kas ir bezmaksas 
un neierobežota, nozīmē, ka šo 
savienojamību nodrošina bez attiecīgas 
atlīdzības, neizmantojot vai nu tiešu 
samaksu, vai citus atlīdzināšanas veidus, 
kuri cita starpā — bet ne tikai — ietver 
reklāmas un personas datu sniegšanu 
komerciāliem nolūkiem, un šāda 
savienojamība neskar Savienības tiesību 
aktos vai saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem valstu tiesību aktos noteiktos 
ierobežojumus, kā arī neskar vajadzību 



PE605.624/ 4

LV

nodrošināt netraucētu tīkla darbību un jo 
īpaši vajadzību bez ierobežojumiem 
nodrošināt taisnīgu jaudas sadali 
maksimālās noslodzes laikā, nenosakot 
ierobežojumus laika periodam, kādā 
lietotājs var pieslēgties, vai nenosakot 
lietošanas ātruma vai apmēra 
ierobežojumus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Konkurētspējīgs tirgus un nākotnes 
pārbaudījumus izturētspējīgs tiesiskais 
regulējums, kas stimulē inovāciju, 
Eiropas tīklus un struktūras, kā arī 
jaunus uzņēmējdarbības modeļus, ir 
galvenais dzinējspēks, kas veicina 
ieguldījumus ļoti augstas jaudas tīklos, ar 
kuriem visā Savienībā iedzīvotājiem var 
nodrošināt savienojamību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar paziņojumu, kurā 
izklāstīts Eiropas redzējums attiecībā uz 
interneta savienojamību digitālajam 
vienotajam tirgum, kā arī nolūkā veicināt 
digitālu iekļaušanu, Savienībai būtu 
mērķtiecīgi jāatbalsta vietējas bezmaksas 
bezvadu savienojamības nodrošināšana 
vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp 
ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai. 
Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) Nr. 
1316/201315 un Regulā (ES) Nr. 
283/201416 nav bijis iekļauts..

(3) Saskaņā ar Komisijas 2016. gada 
14. septembra paziņojumu, kā arī nolūkā 
veicināt digitālu iekļaušanu un nepieļaut 
attālu apgabalu un lauku apvidu 
atpalikšanu, Savienībai būtu mērķtiecīgi 
jāatbalsta augstas kvalitātes vietējas 
bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu 
savienojamības nodrošināšana vietējās 
sabiedriskās dzīves centros, tostarp 
ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai. 
Līdz šim šāds atbalsts Regulā (ES) 
Nr. 1316/201315 vai Regulā (ES) 
Nr. 283/201416 nav bijis iekļauts..

__________________ __________________



PE605.624/ 5

LV

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 
1316/2013, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 
Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. 
lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 
(OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 
1316/2013, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 
Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. 
lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 25. jūnija Regulu (ES) 2015/1017 
(OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) 
par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju 
tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras 
jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK 
(OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) 
par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju 
tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras 
jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK 
(OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šāda veida atbalstam vajadzētu 
mudināt sabiedrības interesēs strādājošas 
iestādes, piemēram, publiskās iestādes un 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus 
papildus saviem tiešajiem pakalpojumiem 
piedāvāt vietēju bezmaksas bezvadu 
savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka 
sabiedriskās dzīves centros vietējās 
kopienas var gūt labumu no ļoti ātras 
ātrgaitas platjoslas. Šādas iestādes varētu 
būt pašvaldības un citas vietējās publiskās 
iestādes, bibliotēkas un slimnīcas.

(4) Šāda veida atbalstam vajadzētu 
mudināt sabiedrības interesēs strādājošas 
iestādes, piemēram, publiskā sektora 
struktūras un sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējus papildus saviem tiešajiem 
pakalpojumiem piedāvāt vietēju bezmaksas 
un bezierobežojumu bezvadu 
savienojamību, lai tādējādi nodrošinātu, ka 
sabiedriskās dzīves centros vietējo kopienu 
cilvēki var uzlabot digitālās prasmes un 
gūt labumu no ļoti ātras ātrgaitas platjoslas. 
Šādas iestādes varētu būt pašvaldības, 
pašvaldību grupas, pašvaldībām piederoši 
uzņēmumi ar sabiedrisko pakalpojumu 
misiju, bezpeļņas kooperatīvi, kopienu 
centri un citas vietējās publiskās iestādes 
un institūcijas.

(Lai Parlamenta ierosinātais formulējums būtu konsekvents visās valodās, terminam, kas 
lietots, lai no portugāļu valodas tulkotu vārdus ‘gratuita e livre de restrições’, latviešu valodā 

būtu jāatbilst vārdiem ‘bezmaksas un bezierobežojumu’.)
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ar vietēju bezmaksas bezvadu 
savienojamību inter alia būtu jāveicina 
labāka teritoriālā un sociālā kohēzija, 
īpaši vietās ar ierobežotu piekļuvi 
internetam.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Uzlabojot piekļuvi ātrai un īpaši 
ātrai platjoslai un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
pakalpojumiem, jo īpaši attālos 
apgabalos, varētu uzlabot cilvēku dzīves 
kvalitāti, atvieglinot piekļuvi 
pakalpojumiem (piemēram, e-veselībai un 
e-pārvaldei), un sekmēt vietējo mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) attīstību. Tāpēc 
iestādēm būtu jānodrošina, lai neviens 
netiktu aizmirsts un interneta saturs un 
tiešsaistes pakalpojumi būtu pieejami 
visiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Lai šī regula tiktu sekmīgi īstenota 
un Savienības darbība šajā jomā kļūtu 
redzamāka, Komisijai ir jānodrošina, lai 
struktūras, kas saskaņā ar šo regulu 
īsteno projektus, galalietotājiem sniegtu 
pēc iespējas plašāku informāciju par šo 
pakalpojumu pieejamību un darītu 



PE605.624/ 7

LV

zināmu, ka finansējumu ir piešķīrusi 
Savienība.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Savienības vērtības un ieguvumi 
būtu jāpopularizē ar skaidrojošu 
dokumentu, kurā izklāstīts, kāds ir mērķis 
bezmaksas vietēja bezvadu savienojuma 
pakalpojumam.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Laukos jaunā piekļuves tīkla 
pārklājums joprojām ir ievērojami mazāks 
nekā pilsētās, un tikai 28 % lauku 
mājsaimniecību tiek nodrošināts fiksēts 
tehnoloģiju pārklājums.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Par vienotā digitālā tirgus galveno 
prioritāti būtu jānosaka 5G 
nodrošināšana līdz 2020. gadam, jo tam ir 
izšķirīga nozīme Savienības globālās 
konkurētspējas, izaugsmes, inovācijas un 
pētniecības potenciāla ziņā. Savienības 
līdzekļi ir jāizmanto efektīvi un atbilstīgi, 
lai sasniegtu rezultātus būtiskākajās 
jomās. 
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šīs intervences 
nekomerciālo raksturu un paredzamo 
atsevišķo projektu mazos mērogus, 
administratīvais slogs būtu jāsamazina līdz 
minimumam. Tāpēc intervenci būtu 
jāīsteno, izmantojot vispiemērotākos 
finansiālā atbalsta veidus, proti, dotācijas, 
kas tagad ir vai nākotnē būs pieejamas 
saskaņā ar Finanšu regulu. Intervencei 
nevajadzētu balstīties uz finanšu 
instrumentiem.

(8) Ņemot vērā šīs intervences 
nekomerciālo raksturu un paredzamo 
atsevišķo projektu mazos mērogus, 
administratīvais slogs būtu jāsamazina līdz 
minimumam un tam vajadzētu būt 
samērīgam ar paredzamajiem 
ieguvumiem, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt pārskatatbildību un pienācīgu 
līdzsvaru starp vienkāršošanu un kontroli. 
Tāpēc intervenci būtu jāīsteno, izmantojot 
vispiemērotākos finansiālā atbalsta veidus, 
proti, dotācijas, (piemēram, izmantojot 
vaučerus), kas tagad ir vai nākotnē būs 
pieejamas saskaņā ar Finanšu regulu. 
Intervencei nevajadzētu balstīties uz 
finanšu instrumentiem. Būtu jāpiemēro 
pareizas finanšu pārvaldības princips.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā finanšu piešķīrumu 
ierobežoto apmēru salīdzinājumā ar 
pieteikumu iespējamo lielo skaitu, būtu 
jāveic pasākumi, ar ko administratīvās 
procedūras tiktu vienkāršotas un līdz ar to 
laikus varētu pieņemt attiecīgos lēmumus. 
Būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 1316/2013, 
lai dalībvalstīm ļautu atbalstīt Regulas 
(ES) Nr. 283/2014 pielikuma 4. iedaļā 
noteiktajiem kritērijiem atbilstīgās 
priekšlikumu kategorijas un līdz ar to 
izvairīties no individuālas pieprasījumu 
apstiprināšanas, un lai nebūtu obligāti 
jāapliecina izdevumi un jāsniedz gada 
pārskats Komisijai attiecībā uz dotācijām, 
kas piešķirtas saskaņā ar šo regulu.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sakarā ar katra atsevišķā vietējā 
bezvadu piekļuves punkta ierobežoto 
darbības rādiusu un atsevišķo projektu 
nelielo vērtību nav sagaidāms, ka piekļuves 
punkti, kas saņems finansiālo atbalstu 
saskaņā ar šo regulu, ietekmēs komerciālos 
piedāvājumus. Lai arī turpmāk 
nodrošinātu, ka šāds finansiālais atbalsts 
nepamatoti nekropļo konkurenci, neizstumj 
privātos ieguldījumus vai nerada šķēršļus 
privātajiem ieguldītājiem, intervence būtu 
jāpiemēro vienīgi projektiem, kas 
nedublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura 
privātiem vai publiskiem piedāvājumiem 
tajā pašā jomā. Tomēr nevajadzētu izslēgt 
publisku vai privātu finansējuma avotu 
sniegtu papildu atbalstu izvēršanai saskaņā 
ar šo iniciatīvu.

(9) Sakarā ar katra atsevišķā vietējā 
bezvadu piekļuves punkta ierobežoto 
darbības rādiusu un atsevišķo projektu 
nelielo vērtību nav sagaidāms, ka piekļuves 
punkti, kas saņems finansiālo atbalstu 
saskaņā ar šo regulu, ietekmēs komerciālos 
piedāvājumus. Lai arī turpmāk 
nodrošinātu, ka šāds finansiālais atbalsts 
nepamatoti nekropļo konkurenci, neizstumj 
privātos ieguldījumus vai nerada šķēršļus 
privātajiem ieguldītājiem, intervence būtu 
jāpiemēro vienīgi projektiem, kas 
nedublējas ar jau esošiem līdzīga rakstura 
bezmaksas privātiem vai publiskiem 
piedāvājumiem tajā pašā jomā. Tomēr 
nevajadzētu izslēgt publisku vai privātu 
finansējuma avotu sniegtu papildu atbalstu 
izvēršanai saskaņā ar šo iniciatīvu, jo šāds 
kombinējums varētu radīt būtiskāku 
ietekmi, kam būtu jāveicina privātā 
sektora ieguldījumi un interneta 
pieslēguma pieejamība plašākai 
sabiedrībai. Šajā sakarībā ir jāpanāk 
sinerģija ar citiem valstu vai Savienības 
fondiem, tostarp Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, lai sasniegtu maksimālu 
ietekmi ne tikai pieejamības iedzīvotājiem, 
bet arī sociālās kohēzijas ziņā un 
palīdzētu izskaust digitālo plaisu mazāk 
attīstītos reģionos.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pieejamais budžets būtu jāpiešķir 
ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā, lai tas 
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aptvertu projektus visās dalībvalstīs. 
Piešķiršanā būtu jāņem vērā arī vajadzība 
risināt digitālās plaisas problēmu. Šie 
principi, kuru mērķis ir garantēt 
ģeogrāfisko līdzsvaru un iekļaujošu 
sabiedrību, būtu jāietver attiecīgajās 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un 
šo regulu pieņemtajās darba programmās 
un jāiekļauj uzaicinājumos iesniegt 
projektus, turklāt vajadzības gadījumā 
būtu jāļauj palielināt pieteikumu 
iesniedzēju līdzdalību no dalībvalstīm, 
kurās līdzdalība ir bijusi salīdzinoši zema, 
un jāpievēršas apgabaliem, kurus 
dalībvalstis vai Komisija atzinušas par 
tādiem, kuros ir zems savienojamības vai 
digitālo prasmju līmenis.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Ja nolūkā saskaņā ar šo regulu 
nodrošināt vietējo bezvadu savienojamību 
prioritāte saistībā ar iepirkumiem un 
aprīkojuma uzstādīšanu tiktu dota 
vietējiem MVU, tādējādi varētu nosargāt 
inovācijas un kvalitatīvu darbavietu 
radīšanas potenciālu pašvaldībās.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka šajā regulā 
paredzētā savienojamība tiek ātri 
nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu 
jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot 
tiešsaistes rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un 
izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī 
atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu 

(10) Lai nodrošinātu, ka šajā regulā 
paredzētā savienojamība tiek ātri 
nodrošināta, finansiālais atbalsts būtu 
jāīsteno, pēc iespējas vairāk izmantojot 
tiešsaistes rīkus, kas ļauj ātri iesniegt un 
izskatīt pieteikumus un īstenot tos, kā arī 
atbalstīt uzstādīto vietējo bezvadu 
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piekļuves punktu uzraudzību un revīziju. piekļuves punktu uzraudzību un revīziju. Ir 
būtiski, ka Komisija par plānoto darbību 
un attiecīgajiem nosacījumiem pēc 
iespējas drīzāk informē vietējās iestādes, 
lai tās varētu sagatavoties un pēc 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
publicēšanas iesniegtu attiecīgus 
pieteikumus. Komisijai un attiecīgajām 
dalībvalstu iestādēm būtu jādara viss 
iespējamais, lai veidotu vajadzīgo izpratni 
par programmu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā interneta savienojamības 
vajadzības Savienībā un nepieciešamību 
steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, 
kas visā ES spēj nodrošināt augstas 
kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš 
balstās uz ļoti ātras ātrgaitas platjoslas 
pakalpojumiem, finansiālo atbalstu būtu 
jācenšas sadalīt ģeogrāfiski līdzsvaroti.

(11) Ņemot vērā interneta savienojamības 
vajadzības Savienībā un nepieciešamību 
steidzami veicināt tādus piekļuves tīklus, 
kas visā ES spēj nodrošināt augstas 
kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš 
balstās uz ātrgaitas platjoslas 
pakalpojumiem, un lai atbalstītu Eiropas 
Gigabitu sabiedrības veidošanas mērķus, 
finansiālo atbalstu būtu jācenšas sadalīt 
ģeogrāfiski līdzsvaroti un būtu jāsamazina 
digitālā plaisa, veicinot iedzīvotāju 
piekļuvi informācijas sabiedrības 
ieguvumiem un atbalstot apgabalus, kuros 
ir salīdzinoši zems ātrgaitas platjoslas 
savienojamības līmenis.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Turklāt finansējuma saņēmējiem 
būtu jānodrošina bezmaksas vietējā 
bezvadu savienojamība vismaz trīs gadus.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Saskaņā ar šo regulu finansētajām 
darbībām vajadzētu būt dzīvotspējīgām un 
noturīgām ilgtermiņā. Šāda dzīvotspēja 
un noturība būtu jāpanāk, nodrošinot 
tehniskus instrumentus ilgtermiņa 
efektivitātes panākšanai, izmantojot 
tehnoloģiju, ko finansējuma saņēmēji un 
pakalpojumu sniedzēji atjauninātu un 
uzturētu drošu lietotājiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1316/2013
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbības, kas vērstas uz vietējas 
bezmaksas bezvadu savienojamības 
nodrošināšanu vietējās kopienās, finansē, 
izmantojot dotācijas vai tādus finansiālā 
atbalsta veidus, kas nav finanšu 
instrumenti.

c) darbības, kas vērstas uz vietējas 
bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu 
savienojamības nodrošināšanu vietējās 
kopienās, finansē, izmantojot dotācijas vai 
tādus finansiālā atbalsta veidus, kas nav 
finanšu instrumenti.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā attiecīgas izmaiņas 
būs jāveic visā tekstā.)

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1316/2013
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a regulas 22. pantā iekļauj šādu 
punktu:
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“Šā panta otrajā un trešajā punktā 
attiecīgi minētā izdevumu apliecināšana 
un gada pārskata sniegšana Komisijai nav 
obligāta attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 283/2014* 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu.”
________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 11. marta Regula (ES) 
Nr. 283/2014 par pamatnostādnēm 
Eiropas komunikāciju tīkliem 
telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar 
ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (OV L 
86, 21.3.2014., 14. lpp.).

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 283/2014
2. pants – 2. punkts – h. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “vietējs bezvadu piekļuves punkts” ir 
tāda mazjaudas un mazizmēra iekārta ar 
mazu darbības attālumu, kas neekskluzīvi 
izmanto radiofrekvenču spektru, kura 
pieejamības un efektīvas izmantošanas 
nosacījumi šajā nolūkā ir harmonizēti 
Savienības līmenī, un kas lietotājiem 
nodrošina bezvadu piekļuvi elektronisko 
sakaru tīklam.

h) “vietējs bezvadu piekļuves punkts” ir 
tāda mazjaudas un mazizmēra iekārta ar 
mazu darbības attālumu, bet jaudīgu 
platjoslu, kas neekskluzīvi izmanto 
radiofrekvenču, infrasarkano vai optisko 
spektru, kura pieejamības un efektīvas 
izmantošanas nosacījumi šajā nolūkā ir 
harmonizēti Savienības līmenī, un kas 
lietotājiem nodrošina bezvadu piekļuvi 
elektronisko sakaru tīklam.

Pamatojums

Kā konstatēts Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā, sabiedriskās vietās, piemēram, slimnīcās, 
kur radioviļņi nebūt nav vispiemērotākais risinājums, būtu jāizmanto jaunās tehnoloģijas, 
piemēram, Li-Fi, īpaši ņemot vērā šādu tehnoloģiju iespējas, jo tās izmanto nevis radioviļņus, 
bet gaismu.
Nebūtu jāietekmē pārsūtīšanas ātrums, ņemot vērā, ka zināmos laika brīžos piekļuves 
punktam būs pieslēdzies liels lietotāju skaits.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 283/2014
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“c) atbalsta vietējas bezmaksas bezvadu 
savienojamības nodrošināšanu vietējās 
kopienās.

c) atbalsta kvalitatīvas vietējas 
bezmaksas un bezierobežojumu bezvadu 
savienojamības nodrošināšanu vietējās 
kopienās.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 283/2014
6. pants – 8.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"8.a Darbības, kas sekmē kopīgu interešu 
projektus, kuri vērsti uz vietējas bezmaksas 
bezvadu savienojamības nodrošināšanu 
vietējās kopienās, atbilst pielikuma 4. 
iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

“8.a Darbības, kas sekmē kopīgu interešu 
projektus, kuri vērsti uz kvalitatīvas 
bezmaksas un bezierobežojumu vietējas 
bezvadu savienojamības nodrošināšanu 
vietējās kopienās, atbilst pielikuma 4. 
iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 283/2014
Pielikums – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. regulas pielikumam pievieno šādu 4. 
iedaļu:

6. regulas pielikumam pievieno šādu 
iedaļu:

4. IEDAĻA. BEZVADU 
SAVIENOJAMĪBA VIETĒJĀS 
KOPIENĀS

“4. IEDAĻA. BEZVADU 
SAVIENOJAMĪBA VIETĒJĀS 
KOPIENĀS

Par darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt 
vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību 
tādos vietējās sabiedriskās dzīves centros 

Par darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt 
vietēju bezmaksas un bezierobežojumu 
bezvadu savienojamību tādos vietējās 
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(tostarp ārtelpās, kas pieejamas plašai 
sabiedrībai), kuriem ir nozīmīga loma 
vietējo kopienu sabiedriskajā dzīvē, ir 
tiesības saņemt finansiālu atbalstu.

sabiedriskās dzīves centros (tostarp 
ārtelpās, kas pieejamas plašai sabiedrībai), 
kuriem ir nozīmīga loma vietējo kopienu 
sabiedriskajā dzīvē, ir tiesības saņemt 
finansiālu atbalstu. Pieejamības nolūkos 
pēc iespējas cenšas, lai ar šīm darbībām 
izvairītos no iespējamām valodas 
barjerām.

Finansiālais atbalsts ir pieejams 
sabiedrības interesēs strādājošām 
iestādēm, piemēram, pašvaldībām un 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas 
apņēmušies nodrošināt vietēju bezmaksas 
bezvadu savienojamību, uzstādot vietējus 
bezvadu piekļuves punktus.

Finansiālais atbalsts ir pieejams publiskā 
sektora iestādēm Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2016/2102* 
3. panta 1. punkta nozīmē, lai nodrošinātu 
vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību, 
uzstādot vietējus bezvadu piekļuves 
punktus.

Atbilstīgās iestādes var izmantot 
finansiālo palīdzību, lai nodrošinātu 
vietēju bezmaksas bezvadu savienojamību 
vietās, kuras ir visvairāk piemērotas un 
pieejamas sabiedriskai lietošanai, tostarp 
īpašumā, kas nepieder valstij.

Projekti, ar kuriem nodrošina bezvadu 
savienojamību, izmantojot brīvi pieejamus 
vietējus bezvadu piekļuves punktus, var 
saņemt finansējumu, ja:

Projekti, ar kuriem nodrošina bezvadu 
savienojamību, izmantojot brīvi pieejamus 
vietējus bezvadu piekļuves punktus, var 
saņemt finansējumu, ja:

1) tos īsteno sabiedrības interesēs 
strādājoša iestāde, kas ir spējīga plānot un 
uzraudzīt iekštelpu vai ārtelpu vietējo 
bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu 
sabiedriskās telpās;

1) tos īsteno publiskā sektora 
struktūra, kas ir spējīga plānot un 
uzraudzīt iekštelpu vai ārtelpu vietējo 
bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu 
sabiedriskās telpās, kā arī vismaz trīs 
gadus nodrošināt darbības izmaksu 
finansēšanu;

2) tie balstās uz ļoti ātras ātrgaitas 
platjoslas savienojamību, kas ļauj 
nodrošināt lietotājiem augstas kvalitātes 
interneta pieslēgumu, kurš:  

2) tie balstās uz ļoti ātras ātrgaitas 
platjoslas savienojamību, kas ļauj 
nodrošināt lietotājiem augstas kvalitātes 
interneta pieslēgumu, kurš:  

a. ir bezmaksas, viegli pieejams un 
izmanto mūsdienīgu aprīkojumu, un  

a. ir bezmaksas, viegli pieejams un 
izmanto mūsdienīgu aprīkojumu, 
piemērojot optimālus tehnoloģiskos 
risinājumus, kā arī vislabākos 
kiberdrošības standartus, un

b. atbalsta pieeju novatoriskiem 
digitāliem pakalpojumiem, piemēram, 
tādiem, ko piedāvā digitālā pakalpojumu 
infrastruktūrā;  

b. atbalsta pieeju novatoriskiem 
digitāliem pakalpojumiem, piemēram, 
tādiem, ko piedāvā digitālā pakalpojumu 
infrastruktūrā;

3) tie izmanto kopīgo logotipu, ko 3) tie izmanto kopīgo logotipu, ko 
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nodrošina Komisija, un saiti uz saistītajiem 
tiešsaistes rīkiem.

nodrošina Komisija, un saiti uz saistītajiem 
tiešsaistes rīkiem;

3a) tie atbilst tehnoloģiskās neitralitātes 
principam, efektīvi izmanto publisko 
finansējumu un spēj projektus pielāgot 
vislabākajiem tehnoloģiskajiem 
piedāvājumiem.

Projektiem, kas dublējas ar jau esošiem 
līdzīga rakstura, tostarp kvalitātes, 
privātiem vai publiskiem piedāvājumiem 
tajā pašā teritorijā, finansējumu nepiešķir.

Projektiem, kas dublējas ar jau esošiem 
līdzīga rakstura, tostarp kvalitātes, 
privātiem vai publiskiem bezmaksas 
piedāvājumiem tajā pašā teritorijā, 
finansējumu nepiešķir.

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, 
kas atbilst iepriekš minētajiem 
nosacījumiem, piešķir, ievērojot 
ģeogrāfisko līdzsvaru, ņemot vērā 
saņemtos priekšlikumus un principā rindas 
kārtībā.

Pieejamos budžeta līdzekļus projektiem, 
kas atbilst iepriekš minētajiem 
nosacījumiem, piešķir, ievērojot 
ģeogrāfisko līdzsvaru dalībvalstīs, ņemot 
vērā saņemtos priekšlikumus un principā 
rindas kārtībā, un saskaņā ar darba 
programmām, kas sekmē Savienības 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kā arī veicina digitālo 
iekļautību.

Dalībvalstis var piešķirt savus līdzekļus 
vai līdzekļus no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem, lai izstrādātu 
papildinošus pakalpojumus un 
piedāvājumus, kas uzlabo projektu 
ilgtspēju.
Saskaņā ar šo iedaļu finansētie projekti 
darbojas vismaz trīs gadus, un Komisija 
tos cieši uzrauga. Komisija turpina 
uzraudzīt projektu pēc darbības perioda 
beigām, lai sagatavotu pārskatu par 
projekta funkcionalitāti un, iespējams, 
iesniegtu turpmākas iniciatīvas.
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 26. oktobra Direktīva 
(ES) 2016/2102 par publiskā sektora 
struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu 
piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 
1. lpp.).”


