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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.3.2018 A8-0048/116 

Grozījums Nr.  116 

 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey  

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

85. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

85. aicina Komisiju veicināt 

investīcijas nākamās paaudzes tehnoloģiju 

izstrādē un ieviešanā; uzsver, ka ir svarīgi 

nodrošināt finansējumu digitālā vienotā 

tirgus izveides pabeigšanai, pilnībā 

izmantojot spektru, nodrošinot fiksēto 

tīklu atjaunināšanu un mobilo tīklu 

blīvuma palielināšanu, veicinot 5G un 

gigabitu savienojamību, kā arī panākot 

turpmāku progresu attiecībā uz ES 

telekomunikāciju noteikumu saskaņošanu, 

lai radītu pareizo tiesisko regulējumu 

interneta savienojamības uzlabošanai visā 

Savienībā; uzsver, ka telekomunikāciju 

nozarē EISI būtu jāturpina atbalstīt digitālo 

pakalpojumu infrastruktūras un ātrgaitas 

platjoslas tīklus, nodrošinot to pieejamību, 

tostarp attālos reģionos un lauku apvidos, 

kā arī uzlabojot digitālo līdzekļu lietošanas 

prasmes, starpsavienojamību un 

sadarbspēju; uzsver, ka ir jāatbalsta 

Eiropas ekonomikas un sabiedrības digitālā 

pāreja un jāiegulda līdzekļi tādās 

nozīmīgās tehnoloģijās kā lielie dati, 

mākslīgais intelekts vai augstas veiktspējas 

datošana, infrastruktūrā un digitālajās 

prasmēs, lai palielinātu ES konkurētspēju 

un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti; 

85. aicina Komisiju veicināt 

investīcijas nākamās paaudzes tehnoloģiju 

izstrādē un ieviešanā; uzsver, cik liela 

nozīme ir tam, ka tiek nodrošināts 

finansējums, lai atjauninātu fiksētos 

tīklus un palielinātu mobilo tīklu blīvumu, 

veicinātu 5G un gigabitu savienojamību, 

kā arī panāktu vēl lielāku progresu 

attiecībā uz ES telekomunikāciju 

noteikumu saskaņošanu, tā tiecoties radīt 

pareizo tiesisko regulējumu interneta 

savienojamības uzlabošanai visā Savienībā; 

uzsver, ka telekomunikāciju nozarē EISI 

būtu jāturpina atbalstīt digitālo 

pakalpojumu infrastruktūras un ātrgaitas 

platjoslas tīklus, nodrošinot to pieejamību, 

tostarp attālos reģionos un lauku apvidos, 

kā arī uzlabojot digitālo līdzekļu lietošanas 

prasmes, starpsavienojamību un 

sadarbspēju; uzsver, ka ir jāatbalsta 

Eiropas ekonomikas un sabiedrības digitālā 

pāreja un jāiegulda līdzekļi tādās 

nozīmīgās tehnoloģijās kā lielie dati, 

mākslīgais intelekts vai augstas veiktspējas 

datošana, infrastruktūrā un digitālajās 

prasmēs, lai palielinātu ES konkurētspēju 

un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Grozījums Nr.  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

89.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  89.a uzsver, ka kohēzijas politika ir 

galvenais Eiropas Savienības instrumentu 

kopums, ar ko ES pauž solidaritāti — 

vienu no Savienības pamatprincipiem — 

un tādējādi pilda tai Līgumā noteikto 

uzdevumu veicināt visas Savienības 

harmonisku attīstību, tiecoties nostiprināt 

savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju, solidaritātes garā un ar mērķi 

veicināt izaugsmi un samazināt vismazāk 

attīstīto reģionu atpalicību; 

Or. en 


