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ĪSS PAMATOJUMS 

Saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, kas ir neatņemama stratēģijas 

„Eiropa 2020” daļa, šajā regulas priekšlikumā tiek noteiktas vairākas vadlīnijas par mērķiem 

un prioritātēm, kas attiecas uz platjoslas tīkliem un digitālo pakalpojumu infrastruktūrām 

telekomunikāciju jomā. 

Regulā ir noteikti kopīgu interešu projekti platjoslas tīklu un digitālo pakalpojumu 

infrastruktūru izvēršanai, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas ekonomikas konkurētspēju, veicināt 

valstu tīklu savstarpēju savienošanu un sadarbspēju, atbalstīt digitālā vienotā tirgus 

izveidošanu, kā arī sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un vides aizsardzību. 

Eiropas Savienības rīcība var radīt augstāku pievienoto vērtību, izveidojot pārrobežu piekļuvi 

publisko digitālo pakalpojumu sadarbspējīgai infrastruktūrai. Šajos e-pārvaldes pakalpojumos 

ir paredzēta pārrobežu e-veselības pakalpojumu sniegšana, kas īpaši attiecas uz Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetenci. 

Sadarbspējīgu pārrobežu e-veselības pakalpojumu ieviešana dotu iespēju iedzīvotājiem 

sazināties ar veselības aprūpes darbiniekiem interaktīvā veidā un iestādēm apmainīties ar 

datiem, nodrošinot piekļuvi elektroniskiem veselības dokumentiem un elektroniskiem recepšu 

izsniegšanas pakalpojumiem, attālinātiem veselības un automatizētas dzīvesvides 

tālpakalpojumiem. E-veselības pakalpojumi sekmētu ne tikai medicīnisko izdevumu 

samazināšanu, valstu veselības aprūpes sistēmu modernizāciju un to efektivitātes 

palielināšanu, bet arī pacientu drošības uzlabošanu.  

Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijas priekšlikumam un atbalsta to, tajā pašā laikā 

ierosinot dažas izmaiņas, kuru mērķis ir kopīgu interešu projektus e-pārvaldes jomā padarīt 

efektīvākus. 

Īpaši jāatzīmē, ka attiecībā uz sadarbspējīgiem pārrobežu e-veselības pakalpojumiem būtu 

jāparedz vienota veselības aprūpes iestāžu un slimnīcu datu un dokumentu standarta 

pieņemšana, tostarp tādas dalībvalstīm kopējas kodēšanas sistēmas pieņemšana, ar kuru 

nepārprotami nosaka semantiku atsevišķiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Turklāt būtu 

jāizstrādā minimālais kopīgais elektronisko datu un dokumentu kopums, kas sniegtu 

sadarbspējīgiem pārrobežu e-veselības pakalpojumiem vajadzīgo pacienta pamatinformāciju 

(piemēram, asinsgrupa, anamnēze, slimības izraksti utt.). 

Runājot vispārīgāk, jāatzīmē, ka ir vēlams, lai kopīgu interešu projektu mērķis e-pārvaldes 

jomā būtu izveidot vienotu Eiropas identifikācijas kodu, ko iedzīvotāji un uzņēmumi varētu 

izmantot attiecībās ar visu dalībvalstu pārvaldes iestādēm. 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus: 
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Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai un Reģionu 

komitejai "Platjosla Eiropā" par 

ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 

secināts, ka interneta izšķirošā loma 

nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 

šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 

ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 

atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 

nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 

konkurenci. 

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai un Reģionu 

komitejai "Platjosla Eiropā" par 

ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 

secināts, ka interneta izšķirošā loma 

nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 

šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 

ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 

atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 

nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 

konkurenci. Eiropas Parlaments 

2011. gada 6. jūlija rezolūcijā par 

platjoslu Eiropā — ieguldījums digitāli 

virzītā izaugsmē1 uzsver, ka platjoslas 

pakalpojumi ir ES rūpniecības 

konkurētspējas galvenais faktors un tie 

sniedz lielu ieguldījumu ES ekonomiskajā 

izaugsmē, sociālajā kohēzijā un 

kvalitatīvā nodarbinātībā, kā arī visu 

reģionu un sociālo grupu līdzdalībā ES 

digitālajā dzīvē; iesaka veicināt 

konkurētspējīgu tirgu investīcijām 

fiksētajā un bezvadu platjoslas 

infrastruktūrā un šīs infrastruktūras 

izmantošanai; norāda, ka konkurētspējīgs 

tirgus ir katalizators papildu 

ieguldījumiem un sakaru, 

lietojumprogrammu un satura 

nodrošinātāju veiktajiem jauninājumiem, 

kā arī būtiska digitālās ekonomikas 

platforma. 

 _____________ 

 1 P7_TA-(2011)0322. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Nozīmīgi ekonomiski un sociāli 

ieguvumi, ko ieguldītāji nevar apgūt vai 

izteikt naudā, saistīti ar lielāku platjoslas 

ātrumu. Ātrgaitas un ļoti ātra platjosla ir 

digitālo pakalpojumu izstrādes un 

ieviešanas galvenā veicinošā infrastruktūra, 

kas balstās uz pieejamību, ātrumu, 

uzticamību un fizisko tīklu noturību. 

Ātrāku tīklu ieviešana un apgūšana paver 

ceļu novatoriskiem pakalpojumiem, kas 

izmanto lielāku ātrumu. Rīcība Savienības 

līmenī ir vajadzīga, lai maksimāli 

palielinātu sinerģiju un mijiedarbību starp 

šiem diviem digitālo telekomunikāciju 

tīklu komponentiem. 

(10) Nozīmīgi ekonomiski un sociāli 

ieguvumi, ko ieguldītāji nevar apgūt vai 

izteikt naudā, saistīti ar lielāku platjoslas 

ātrumu. Ātrgaitas un ļoti ātra platjosla ir 

digitālo pakalpojumu izstrādes un 

ieviešanas galvenā veicinošā infrastruktūra, 

kas balstās uz pieejamību, ātrumu, 

uzticamību un fizisko tīklu noturību. 

Ātrāku tīklu ieviešana un apgūšana paver 

ceļu novatoriskiem pakalpojumiem, kas 

izmanto lielāku ātrumu. Rīcība Savienības 

līmenī ir vajadzīga, lai maksimāli 

palielinātu sinerģiju un mijiedarbību starp 

šiem diviem digitālo telekomunikāciju 

tīklu komponentiem. Vispārēja piekļuve 

platjoslas tīkliem ir būtisks faktors 

mūsdienīgu tautsaimniecību izaugsmei, 

kā arī indivīda labklājībai un e-

iekļaušanai. Platjoslas tīklu 

paplašināšana lauku apvidos un 

ekonomiski un sociāli nelabvēlīgākos 

reģionos atvieglos saziņas iespējas, īpaši 

personām ar ierobežotām pārvietošanās 

spējām vai tiem, kas dzīvo nošķirtās 

vietās, kā arī uzlabos pakalpojumu 

pieejamību un veicinās MVU attīstību 

lauku apvidos, tādējādi palīdzot tajos radīt 

jaunas darbavietas un attīstīt jaunus 

pakalpojumus.  

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Platjoslas tīklu un digitālo 

pakalpojumu infrastruktūras attīstība ļaus 

sasniegt Savienības mērķi samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, nodrošinot 

energoefektīvus risinājumus daudzām 

Eiropas ekonomikas nozarēm. Šo pozitīvo 

ietekmi ierobežos, bet tikai zināmā mērā, 

(13) Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju izmantošana veicina 

strukturālus pielāgojumus, lai 

nodrošinātu preces un pakalpojumus, kas 

patērē mazāk resursu, taupītu enerģiju 

ēkās un elektrotīklos, kā arī attīstītu 

efektīvākas un zemāka energopatēriņa 
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pieaugošais enerģijas un resursu 

pieprasījums, kas galvenokārt saistīts ar 

platjoslas tīklu būvniecību un digitālo 

pakalpojumu infrastruktūras darbību. 

viedās transporta sistēmas. Platjoslas tīklu 

un digitālo pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība ļaus sasniegt Savienības mērķi 

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, 

nodrošinot energoefektīvus risinājumus 

daudzām Eiropas ekonomikas nozarēm. Šo 

pozitīvo ietekmi ierobežos, bet tikai 

zināmā mērā, pieaugošais enerģijas un 

resursu pieprasījums, kas galvenokārt 

saistīts ar platjoslas tīklu būvniecību un 

digitālo pakalpojumu infrastruktūras 

darbību. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

24.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24a) Šīs regulas īstenošanas gaitā 

jebkāda personas datu apstrāde būtu 

jāveic saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem, kā paredzēts jo īpaši Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1995. gada 

24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 12. jūlija 

Direktīvā 2002/58/EK par personas datu 

apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 

elektronisko komunikāciju nozarē 

(Direktīva par privāto dzīvi un 

elektronisko komunikāciju).  

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) veicina ekonomisko izaugsmi un 

atbalsta vienotā tirgus izveidošanu, kas 

uzlabo Eiropas ekonomikas, tostarp mazo 

(1) veicina ekonomisko izaugsmi un 

atbalsta vienotā tirgus izveidošanu, kas 

uzlabo Eiropas ekonomikas konkurētspēju, 
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un vidējo uzņēmumu (MVU), 

konkurētspēju, 

jo īpaši palielinot mazo un vidējo 

uzņēmumu (MVU) pieeju tirgum, 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 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 sociālās kohēzijas un ikdienas 

uzlabojumus, veicinot valstu 

telekomunikāciju tīklu savstarpēju 

savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 

tādiem tīkliem, 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) veicina informācijas un informatīvo 

sistēmu aizsardzību un aizsargāšanu, 

nodrošinot to pieejamību, integritāti, 

autentifikāciju un konfidencialitāti. Šādos 

pasākumos jāiekļauj informatīvo sistēmu 

aizsardzība, problēmu atklāšana un 

reaģēšanas spējas, īpaši saistībā ar 

kiberuzbrukumiem, 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) veicina Eiropas digitālo pakalpojumu 

infrastruktūru ilgtspējīgu izvēršanu, to 

savstarpējo sadarbspēju un koordināciju 

Eiropas līmenī, to ekspluatāciju, apkopi un 

(4) veicina atklātu, pieejamu un 

nediskriminējošu Eiropas digitālo 

pakalpojumu infrastruktūru ilgtspējīgu 

izvēršanu, to savstarpējo sadarbspēju un 

koordināciju Eiropas līmenī, to 
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modernizāciju, ekspluatāciju, apkopi, modernizāciju un 

drošību, 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 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, 

lauku apvidus un ekonomiski un sociāli 

nelabvēlīgākus reģionus ar Savienības 

centrālajiem reģioniem, nodrošinot, ka datu 

pārraides ātrums ir pietiekams 30 Mb/s un 

ātrākam platjoslas savienojumam; 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kopējas ieinteresētības projekts var 

ietvert visu tā ciklu, tostarp priekšizpēti, 

īstenošanu, nepārtrauktu darbību, 

koordināciju un novērtēšanu. 

2. Kopīgu interešu projekts var ietvert visu 

tā ciklu, tostarp priekšizpēti, īstenošanu, 

nepārtrauktu darbību, koordināciju un 

novērtēšanu. 

 Kopīgu interešu projektos jāievēro 

tehnoloģiju neitralitātes princips, kas ir 

ES elektronisko komunikāciju struktūras 

pamatā. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 7. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) jaunas iespējas izmantot sinerģijas starp 

dažādām infrastruktūrām, tostarp 

transporta un enerģētikas jomā. 

(c) jaunas iespējas izmantot sinerģijas starp 

dažādiem infrastruktūras veidiem.  
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Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir panākt konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 8. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) tam ir Eiropas pievienotā vērtība. (c) tam, kā redzams priekšizpētē un 

izmaksu un ieguvumu analīzē, ir Eiropas 

pievienotā vērtība. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisijai palīdz ekspertu grupa, kuras 

sastāvā ir pārstāvis no katras dalībvalsts un 

kura uzrauga šo vadlīniju īstenošanu, 

palīdz plānošanā, izmantojot valstu 

stratēģijas attiecībā uz ātrgaitas internetu 

un infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties 

ar informāciju. Ekspertu grupa var izskatīt 

jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz 

Eiropas telekomunikāciju tīklu attīstību. 

2. Komisijai palīdz ekspertu grupa, kuras 

sastāvā ir pārstāvis no katras dalībvalsts un 

kura uzrauga šo vadlīniju īstenošanu, 

palīdz plānošanā, izmantojot valstu 

stratēģijas attiecībā uz ātrgaitas internetu 

un infrastruktūru kartēšanu, un apmainoties 

ar informāciju. Komisija kopā ar ekspertu 

grupu izvērtē, vai kopīgu interešu 

projektu darbības jomā joprojām ir 

atspoguļotas sociālās, vides un 

saimnieciskās prioritātes, tehnoloģiju 

attīstība vai situācija attiecīgajos tirgos, 

kā arī jaunās iespējas izmantot sinerģijas 

starp dažādiem infrastruktūras veidiem. 

Ekspertu grupa var izskatīt jebkuru citu 

jautājumu, kas attiecas uz Eiropas 

telekomunikāciju tīklu attīstību. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4. punkts  
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šajos ziņojumos Komisija izvērtē arī to, 

vai kopējas ieinteresētības projekta joma 

turpina atspoguļot politiskās prioritātes, 

tehnoloģiju attīstību vai situāciju 

attiecīgajos tirgos. Par galvenajiem 

projektiem šajos ziņojumos iekļauj 

ietekmes uz vidi analīzi, ņemot vērā 

klimata pārmaiņu mazināšanas un 

pielāgošanās vajadzības un noturību 

katastrofu gadījumā. Šādu pārskatīšanu var 

veikt arī jebkurā citā laikā, kad to uzskata 

par lietderīgu. 

4. Galvenajiem projektiem Komisija 

analizē ietekmi uz vidi, ņemot vērā klimata 

pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

vajadzības un noturību katastrofu 

gadījumā. Šādu pārskatīšanu var veikt arī 

jebkurā citā laikā, kad to uzskata par 

lietderīgu, lai izvairītos no ieguldījumiem 

infrastruktūrās, kas kļūst nenozīmīgas pēc 

neilga laika. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 5. panta 

6. punktā, ir jāuztic Komisijai uz 

nenoteiktu laika periodu no dienas, kad 

stājas spēkā šī regula. 

2. Pilnvaru deleģējums, kas minēts 5. panta 

6. punktā, ir jāuztic Komisijai uz piecu 

gadu laika periodu no dienas, kad stājas 

spēkā šī regula. Komisija sagatavo 

ziņojumu par pilnvaru deleģējumu 

vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 

gadu laikposma beigām. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. To piemēro no …*. 

 ___________ 

 * OV: ievietot datumu — divi gadi pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā. 
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Pamatojums 

Šī regula ir saistīta ar regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumentu, un tāpēc nebūtu vēlams norādīt konkrētu piemērošanas dienu, jo jāņem vērā, ka 

šīs dažādās regulas, iespējams, tiks pieņemtas dažādos laikos. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

Pielikums – ievaddaļa – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 

tīkli un digitālo pakalpojumu 

infrastruktūras) izvēršana un attīstība 

sniedz ieguldījumu ekonomiskās 

izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas 

un izveidojot plaukstošu digitālo vienoto 

tirgu. Jo īpaši to izvēršana nodrošinās 

ātrāku piekļuvi internetam, informācijas 

tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, tostarp 

bērnu un jauniešu, uzņēmumu un valdību 

ikdienu, palielinās sadarbspēju un atvieglos 

saskaņošanu vai konverģenci ar kopīgi 

pieņemtiem standartiem. 

Eiropas telekomunikāciju tīklu (platjoslas 

tīkli un digitālo pakalpojumu 

infrastruktūras) izvēršana un attīstība 

sniedz ieguldījumu ekonomiskās 

izaugsmes veicināšanā, radot darba vietas 

un izveidojot plaukstošu digitālo vienoto 

tirgu. Jo īpaši to izvēršana nodrošinās 

ātrāku piekļuvi internetam, informācijas 

tehnoloģijas uzlabos iedzīvotāju, 

uzņēmumu un valdību ikdienu, palielinās 

sadarbspēju un atvieglos saskaņošanu vai 

konverģenci ar kopīgi pieņemtiem 

standartiem. 

Pamatojums 

Eiropas tīklu izvēršana būtu ieguvums visu iedzīvotāju interesēs, un tāpēc nav vajadzīgs 

noteikt konkrētas kategorijas. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

Pielikums – 2. iedaļa – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Visi ieguldījumi platjoslā Savienības 

teritorijā palielina tīkla jaudu un rada 

priekšrocības visiem potenciālajiem 

lietotājiem, tostarp arī tajās dalībvalstīs, 

kas nav ieguldītājas. Ieguldījumi šajos 

tīklos radīs lielāku konkurenci un 

inovācijas ekonomikā, nodrošinās 

lietderīgus un efektīvus publiskos 

Visi ieguldījumi platjoslā Savienības 

teritorijā palielina tīkla jaudu un rada 

priekšrocības visiem potenciālajiem 

lietotājiem, tostarp arī tajās dalībvalstīs, 

kas nav ieguldītājas. Ieguldījumi šajos 

tīklos radīs lielāku konkurenci, sociālo 

kohēziju un inovācijas ekonomikā, 

nodrošinās lietderīgus un efektīvus 
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pakalpojumus, palīdzēs īstenot ES mērķus 

attiecībā uz zemas oglekļa dioksīda 

emisijas ekonomiku un kopējo ES 

konkurētspēju un ražīgumu. 

publiskos pakalpojumus, palīdzēs īstenot 

ES mērķus attiecībā uz zemas oglekļa 

dioksīda emisijas ekonomiku un kopējo ES 

konkurētspēju un ražīgumu. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

Pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 

galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 

sagaidāms, ka tā arī paliks. Tomēr 

Digitālās programmas mērķu sasniegšanai 

būs nepieciešami ieguldījumi jomās, kurās 

nav izdevīga uzņēmējdarbība vai kur 

izdevīgumu jāpalielina mērķa sasniegšanas 

laikā. Pamatojoties uz iespējamiem 

ieguldījumiem, var raksturot šāda veida 

jomas. 

Ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā 

galvenokārt veic privātie ieguldītāji, un ir 

sagaidāms, ka tā arī paliks. Daudzos 

reģionos tomēr ieguldījumi platjoslas 

infrastruktūrā ir nepietiekami tāpēc, ka 

trūkst konkurences un ir augsts tirgus 

risks, tajā pašā laikā sabiedriskie 

pakalpojumi nav attīstīti un sadarbspējīgi, 

jo tehniskie risinājumi ir sadrumstaloti. 

Digitālās programmas mērķu sasniegšanai 

būs nepieciešami ieguldījumi jomās, kurās 

nav izdevīga uzņēmējdarbība vai kur 

izdevīgumu jāpalielina mērķa sasniegšanas 

laikā. Pamatojoties uz iespējamiem 

ieguldījumiem, var raksturot šāda veida 

jomas.  

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

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 

Laukus un apgabalus ar zemu iedzīvotāju 

blīvumu parasti apkalpo maza ātruma 

savienojumi, un dažos gadījumos pat tos 

neapkalpo vispār. Tie ir prioritāri 

apgabali, kuros platjoslas piekļuvi var 

nodrošināt ar satelītsavienojumu. Maz 

ticams, ka ieguldījumu izdevīgums būs 

dzīvotspējīgs, un maz ticams, ka Eiropas 

mērķi tiks sasniegti līdz 2020. gadam. 

Ieguldījumiem šajos apgabalos vajadzīgs 
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instrumentiem. Šie apgabali aptver 

attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kur 

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. 

lielāks finansiālais atbalsts, ko sniedz 

dotācijas, iespējams, apvienojumā ar 

finanšu instrumentiem. Šie apgabali aptver 

attālākos un mazapdzīvotos reģionus, kur 

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. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

Pielikums – 3. iedaļa – 2. daļa – 1. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

E-pārvaldība attiecas uz digitālo 

mijiedarbību starp valsts iestādēm un 

iedzīvotājiem, valsts iestādēm un 

uzņēmumiem un organizācijām, kā arī 

starp dažādu valstu valsts iestādēm. 

Standartizētas, pārrobežu, un lietotājam 

draudzīgas mijiedarbības platformas radīs 

efektivitātes pieaugumu visā ekonomikā un 

publiskajā sektorā un veicinās vienoto 

tirgu. 

E-pārvaldība attiecas uz digitālo 

mijiedarbību starp valsts iestādēm un 

iedzīvotājiem, valsts iestādēm un 

uzņēmumiem un organizācijām, kā arī 

starp dažādu valstu valsts iestādēm. 

Pārrobežu un lietotājam draudzīgas 

mijiedarbības platformas radīs efektivitātes 

pieaugumu visā ekonomikā un publiskajā 

sektorā un veicinās vienoto tirgu. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

Pielikums – 3. iedaļa – 2. daļa – 2. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sadarbspējīga elektroniska identificēšana 

un autentificēšana visā Eiropā. Tiks 

izvērsta savienotu un drošu autentifikācijas 

serveru un protokolu sistēma, kas 

nodrošinās dažādu autentifikācijas un 

identifikācijas un atļauju piešķiršanas 

sistēmu, kas pastāv Eiropā, savietojamību. 

Šī platforma ļaus iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem vajadzības gadījumā piekļūt 

tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, lai 

Sadarbspējīga elektroniska identificēšana 

un autentificēšana visā Eiropā. Tiks 

izvērsta savienotu un drošu autentifikācijas 

serveru un protokolu sistēma, kas 

nodrošinās dažādu Eiropas autentifikācijas 

un identifikācijas un atļauju piešķiršanas 

sistēmu savietojamību, lai sasniegtu galīgo 

mērķi, proti, fiziskām un juridiskām 

personām izveidotu vienotu Eiropas 

identifikācijas kodu, kurš izmantojams 
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mācītos, strādātu, ceļotu, saņemt veselības 

aprūpi vai veiktu uzņēmējdarbību ārvalstīs. 

Tas būs visu to digitālo pakalpojumu 

pamatslānis, kuriem ir nepieciešama 

elektroniskā identifikācija un 

autentifikācija: piemēram, elektroniskajam 

iepirkumam, tiešsaistes veselības aprūpes 

pakalpojumiem, standartizētām 

uzņēmējdarbības atskaitēm, tiesu 

informācijas elektroniskajai apmaiņai, 

Eiropas uzņēmumu reģistrācijai tiešsaistē, 

e-pārvaldes pakalpojumiem uzņēmumiem, 

tostarp saziņai starp uzņēmumu reģistriem 

attiecībā uz pārrobežu apvienošanos un 

ārvalstu filiālēm. Šī platforma var izmantot 

arī daudzvalodības pamatplatformas 

resursus un rīkus. 

attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm. Šī 

platforma ļaus iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem vajadzības gadījumā piekļūt 

tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, lai 

mācītos, strādātu, ceļotu, saņemt veselības 

aprūpi vai veiktu uzņēmējdarbību ārvalstīs. 

Tas būs visu to digitālo pakalpojumu 

pamatslānis, kuriem ir nepieciešama 

elektroniskā identifikācija un 

autentifikācija: piemēram, elektroniskajam 

iepirkumam, tiešsaistes veselības aprūpes 

pakalpojumiem, standartizētām 

uzņēmējdarbības atskaitēm, tiesu 

informācijas elektroniskajai apmaiņai, 

Eiropas uzņēmumu reģistrācijai tiešsaistē, 

e-pārvaldes pakalpojumiem uzņēmumiem, 

tostarp saziņai starp uzņēmumu reģistriem 

attiecībā uz pārrobežu apvienošanos un 

ārvalstu filiālēm. Šī platforma var izmantot 

arī daudzvalodības pamatplatformas 

resursus un rīkus. 

Pamatojums 

Izveidojot tiešsaistes pakalpojumiem paredzētu vienotu Eiropas identifikācijas kodu, ko var 

izmantot visi iedzīvotāji un uzņēmumi katrā dalībvalstī, daudz vienkāršākas kļūtu attiecības ar 

publiskām pārvaldes iestādēm un tiktu labāk garantēta patiesa savietojamība. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

Pielikums –3. iedaļa – otrā apakšiedaļa – trešā daļa – d apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) Sadarbspējīgi pārrobežu e-veselības 

pakalpojumi. Šie pakalpojumi ļauj īstenot 

mijiedarbību starp 

iedzīvotājiem/pacientiem un veselības 

aprūpes sniedzējiem, datu pārraidi starp 

iestādēm un starp organizācijām, vai 

vienādranga komunikāciju starp 

iedzīvotājiem/pacientiem un/vai veselības 

aprūpes speciālistiem un iestādēm. 

Infrastruktūrai, kas tiks izvērsta, jāatbilst 

datu aizsardzības principiem, jo īpaši 

Direktīvā 95/46/EK un 2002/58/EK 

(d) Sadarbspējīgi pārrobežu e-veselības 

pakalpojumi. Šie pakalpojumi ļauj īstenot 

mijiedarbību starp 

iedzīvotājiem/pacientiem un veselības 

aprūpes sniedzējiem, datu pārraidi starp 

iestādēm un starp organizācijām, vai 

vienādranga komunikāciju starp 

iedzīvotājiem/pacientiem un/vai veselības 

aprūpes speciālistiem un iestādēm. 

Infrastruktūrai, kas tiks izvērsta, jāatbilst 

šādiem noteikumiem: jābūt paredzētam, 

ka tiek pieņemts vienots standarts par 
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noteiktajiem, kā arī starptautiskajiem un 

valstu ētikas noteikumiem, kas saistīti ar 

pacienta veselības dokumentu un citu 

personas datu izmantošanu. 

veselības aprūpes iestāžu un slimnīcu 

informācijas sistēmās sagatavotajiem 

datiem un dokumentiem; jāizstrādā 

minimālais kopīgais elektronisko datu un 

dokumentu kopums, kuriem būs jāaptver 

sadarbspējīgiem pārrobežu e-veselības 

pakalpojumiem nepieciešamā 

pamatinformācija par pacientu; 
infrastruktūrai jāatbilst datu aizsardzības 

principiem, jo īpaši Direktīvā 95/46/EK un 

2002/58/EK noteiktajiem, kā arī 

starptautiskajiem un valstu ētikas 

noteikumiem, kas saistīti ar pacienta 

veselības dokumentu un citu personas datu 

izmantošanu. 

Pamatojums 

Lai e-veselības pakalpojumu dienests darbotos pareizi, ir jāievieš Eiropas mēroga veselības 

dokuments, kurā būtu izmantots vienots datu atveides standarts un, galvenais, būtu skaidri 

norādīti dati, kam jāveido pamatinformācija par pacientu (piemēram, asinsgrupa, anamnēze, 

slimības izraksti, neatliekamās medicīniskās palīdzības ieraksti utt.).   

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

Pielikums –3. iedaļa – otrā apakšiedaļa – trešā daļa – d apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šie pakalpojumi ietver pārrobežu piekļuvi 

elektroniskajiem veselības dokumentiem 

un elektroniskajiem recepšu 

pakalpojumiem, kā arī attālinātiem 

veselības/automatizētas dzīves vides 

tālpakalpojumiem, pārrobežu daudzvalodu 

semantiskajiem pakalpojumiem, kas saistīti 

ar daudzvalodu pamatplatformu, pieeju 

sociālās drošības informācijai, 

pamatojoties uz EESSI (sociālā 

nodrošinājuma informācijas elektroniskā 

apmaiņa) infrastruktūru utt. 

Šie pakalpojumi ietver pārrobežu piekļuvi 

elektroniskajiem veselības dokumentiem 

un elektroniskajiem recepšu 

pakalpojumiem, kā arī attālinātiem 

veselības/automatizētas dzīvesvides 

tālpakalpojumiem, pārrobežu daudzvalodu 

semantiskajiem pakalpojumiem ar 

kopējām kodēšanas sistēmām, kuri saistīti 

ar daudzvalodu pamatplatformu, pieeju 

sociālās drošības informācijai, 

pamatojoties uz EESSI (sociālā 

nodrošinājuma informācijas elektroniskā 

apmaiņa) infrastruktūru utt. 

Pamatojums 

Svarīgi ir iekļaut prasību, ka pārrobežu daudzvalodu pakalpojumiem būtu jāintegrē 
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dalībvalstīm kopēja kodēšanas sistēma, lai varētu nepārprotami noteikt atsevišķu veselības 

aprūpes pakalpojumu, piemēram, laboratorisko izmeklējumu, patologanatomisko, 

radioloģisko slēdzienu utt., semantiku.  
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