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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu 

sabiedrība un 5G 

(2016/2305(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumu „Konkurētspējīga digitālā 

vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību” 

(COM(2016)0587) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 

(SWD(2016)0300), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumu „5G Eiropai. Rīcības 

plāns” (COM(2016)0588) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 

(SWD(2016)0306), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (COM(2016)0590), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās 

kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 

(COM(2016)0589), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi 

(COM(2016)0591), 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 6. maija paziņojumu „Digitālā vienotā tirgus stratēģija 

Eiropai” (COM(2015)0192) un pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 

(SWD(2015)0100), 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 2. jūlija paziņojumu „Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, 

kura balstīta uz datiem” (COM(2014)0442), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmumu 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu1, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 2. oktobra paziņojumu „Normatīvās atbilstības un 

izpildes programma (REFIT): rezultāti un turpmākie pasākumi” (COM(2013)0685), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 19. aprīļa paziņojumu „IKT standartizācijas 

prioritātes digitālajam vienotajam tirgum” (COM(2016)0176), 

– ņemot vērā 2016. gada 19. janvāra rezolūciju par virzību uz Digitālā vienotā tirgus 

                                                 
1 OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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aktu1, 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 2. februāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes lēmumam par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā 

(COM(2016)0043),  

– ņemot vērā Eiropadomes 2016. gada 28. jūnija sanāksmes secinājumus (EUCO 26/16), 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 25. septembra paziņojumu „Izglītības atvēršana — 

ikvienam paredzētas inovatīvas mācīšanas un mācību apguves metodes, izmantojot 

jaunās tehnoloģijas un atvērtos izglītības resursus” (COM(2013)0654), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/35/ES 

par minimālajām veselības aizsardzības un drošuma prasībām attiecībā uz darba ņēmēju 

pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (20. atsevišķā 

direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), un ar ko atceļ Direktīvu 

2004/40/EK2, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā 

tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās 

attīstības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A8-0000/2017), 

A. tā kā 5G tīkls būs inovācijas dzinējspēks, radot lēcienveida izmaiņas daudz un dažādās 

nozarēs un jaunus pielietojumus, augstas kvalitātes pakalpojumus un produktus, 

ieņēmumu plūsmas un uzņēmējdarbības modeļus un veicinot nozaru konkurētspēju un 

patērētāju apmierinātību;  

B. tā kā 5G mobilo sakaru tīklu struktūra būs būtiski atšķirīga no iepriekšējām paaudzēm, 

lai atbilstu paredzamajām uzņēmējdarbības un veiktspējas prasībām pēc ļoti 

veiktspējīgiem (VHC) tīkliem, jo īpaši attiecībā uz latentumu un uzticamību; 

C. tā kā Eiropas sabiedrība un Eiropas ekonomika lielā mērā balstīsies uz 5G 

infrastruktūru, kuras ietekme ievērojami pārsniegs pašreizējo bezvadu piekļuves tīklu 

līmeni ar mērķi nodrošināt visur un vienmēr pieejamus augstas kvalitātes un ātrākus 

komunikācijas pakalpojumus; 

D. tā kā 5G tīklu izvēršana tiks veikta, galvenokārt izmantojot komercinvestīcijas, un to 

visticamāk labvēlīgi ietekmēs investīcijām draudzīga normatīvā vide; tā kā ir ļoti svarīgi 

vienkāršot administratīvos nosacījumus, piemēram, attiecībā uz mazo šūnu 

izmantošanu, stingru un savlaicīgu spektra harmonizāciju un VHC tīklu attīstību, kā 

pašlaik ierosināts Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā;  

E. tā kā 5G un gigabitu sabiedrības īstenošana pieprasa skaidru grafiku, sadarbību ar visām 

ieinteresētajām personām un atbilstošas investīcijas, lai noteiktajā laikā izpildītu visus 

nosacījumus,  

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0009. 
2 OV L 179, 29.6.2013., 1. lpp. 
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I. 5G vīzija — paaudžu nomaiņas pieprasījums 

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izstrādāt 5G rīcības plānu ar mērķi no 2020. līdz 

2025. gadam nodrošināt ES vadošo lomu standartizētu 5G tīklu ieviešanā; 

2. atzinīgi vērtē gigabitu sabiedrības mērķus sasniegt tīkla pārraides ātrumu 100 Mb/s 

visiem Eiropas patērētājiem un ilgtermiņā — no 1 Gb/s līdz 100 Gb/s galvenajiem 

sociāli ekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, digitāli intensīviem uzņēmumiem, 

galvenajiem transporta mezgliem, finanšu iestādēm un skolām;  

3. norāda, ka 5G sistēmām būs jāspēj darboties ļoti plašā frekvenču diapazonā, sākot no 

frekvences, kas zemāka nekā 1 GHz, līdz 100 GHz frekvencei, un ar potenciāli 

maksimālo frekvenci līdz 300 GHz; norāda, ka 3–6 GHz frekvencēm un virs 10 GHz 

frekvencēm vajadzētu nodrošināt ārkārtīgi lielu datu pārraides ātrumu un jaudu blīvi 

apdzīvotās zonās; 

4. uzsver — lai reaģētu uz 5G radītajiem izaicinājumiem, ir vajadzīga saskaņota spektra 

stratēģija, tostarp valstu plāni, kas risina jautājumus par cilvēku, mašīnu (M2M) un lietu 

interneta (IoT) komunikāciju dažādos līmeņos: pieslēguma ātrums, mobilitāte, 

latentums, darbības cikls, uzticamība, utt.; 

5. norāda, ka 5G bezvadu tīklu būvniecība liek elastīgi un efektīvi izmantot visus 

pieejamos tālākos spektrus, tostarp 700 MHz frekvences joslu, ļoti atšķirīgiem tīkla 

izvēršanas scenārijiem, jo īpaši pievēršoties pieejamo spektra joslu saskaņošanai 

reģionos;  

6.  norāda, ka nozares dalībniekiem vajadzētu gūt labumu no godīgas konkurences 

apstākļiem un viņiem vajadzētu būt iespējai brīvi veidot savus tīklus, izvēloties 

investīciju modeli un vispiemērotākās tehnoloģijas, tostarp optiskās šķiedras kabeļu 

nodrošināšanu līdz galalietotājam (FTTH), WiFi, G.fast, 2G, kabeli, satelītu vai citas 

ātras attīstības tehnoloģijas, kas palīdzēs visiem Eiropas iedzīvotājiem pieslēgties VHC 

tīkliem; 

II. Gigabitu sabiedrības radīto labumu izmantošana  

7. uzskata, ka 5G ir vairāk nekā mobilo platjoslas pakalpojumu evolūcija un ka tas būs 

būtisks veicinošs faktors ceļā uz nākotnes digitālo pasauli kā visuresošas, īpaši 

ātrdarbīgas platjoslas infrastruktūras nākamā paaudze, kas atbalstīs procesu 

pārveidošanu visos tautsaimniecības sektoros (publiskajā, veselības aprūpes, 

enerģētikas, komunālo pakalpojumu, ražošanas, transporta, automobiļu rūpniecības, 

virtuālās realitātes (VR), tiešsaistes spēļu u. c. sektoros) un nodrošinās dinamiskus, 

elastīgus un augsti individualizētus pakalpojumus, kuri uzlabos ikviena iedzīvotāja 

dzīvi; 

8. norāda, ka 5G vajadzētu būt noderīgam digitālās plaisas novēršanā un interneta 

izplatības veicināšanā, jo īpaši lauku un tālākos reģionos; 

9. atzinīgi vērtē WiFi4EU iniciatīvu, kas ar ES finansētām programmām veicina 

bezmaksas internetu vietējās kopienās; norāda, ka pieslēguma ātrumi pieaug un ka līdz 

ar dažādu bezvadu ierīču izmantošanas pieaugumu WLAN būs jāatbilst starpgalu 
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savienojamības prasībām;  

10. uzsver, ka 5G tehnoloģiju attīstība ir stūrakmens procesā, kurā IKT tīklu infrastruktūra 

pārveidojas par visaptverošu viedo savienojamību — viedās automašīnas, viedtīkli, 

viedās pilsētas, viedās rūpnīcas utt.; uzskata, ka īpaši ātrdarbīgi platjoslas pieslēgumi un 

vieda un efektīva tīkla elementi, kas ļauj panākt gandrīz momentānu savienojamību 

starp cilvēkiem, cilvēkiem un mašīnām un mašīnām savā starpā, liks no jauna pārskatīt, 

kas tiek saprasts ar galalietotāja pieslēgumu, jo to nodrošinās radiopiekļuves tīkla 

paradigmas, piemēram, režģtīkli, dinamiska tīkla daļu izmantošana un 

programmaturizēšanas (softwarisation) tehnoloģijas; 

11. uzskata, ka 5G dos iespēju parādīties jauniem augstas kvalitātes pakalpojumiem, 

pievienos jaunas nozares un galu galā uzlabos aizvien profesionālāku un prasīgāku 

digitālā satura lietotāju kā klientu ērtības; 

12. uzskata, ka digitālo prasmju attīstībai un pilnveidošanai būtu jānotiek, daudz investējot 

izglītībā un tiecoties sasniegt divus galvenos mērķus: apmācīt augsti kvalificētu 

darbaspēku, kas spēj saglabāt un radīt darbvietas tehnoloģiju jomā, un izbeigt digitālo 

analfabētismu, kas ir digitālās plaisas un sociālās atstumtības pamatā; 

III. Rīcībpolitikas pieeja 

13. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu palielināt Investīciju plāna Eiropai nozīmi 

finansēšanas instrumentos (ESIF, EISI), kas paredzēti, lai finansētu gigabitu 

savienojamības stratēģiskos mērķus līdz 2025. gadam; 

14. aicina Komisiju nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2020.–2027. gadam nodrošināt, 

uzturēt un palielināt finansējumu 5G rīcības plānam pienācīgā līmenī;  

15. uzskata, ka labākais ceļš virzībā uz gigabitu sabiedrību izpaužas tehnoloģijas iekļaujošā 

pieejā, ko atbalsta daudz un dažādi investīciju modeļi, piemēram, publiskās un privātās 

vai līdzinvestīcijas; norāda, ka līdzinvestīcijas ļoti veiktspējīgos tīklos var palīdzēt 

apvienot resursus, iespējot dažādas elastīgas sistēmas un samazināt ieviešanas izmaksas; 

16. uzsver, ka komercinvestīcijas būtu jāatbalsta ar rīcībpolitiku un normatīvo vidi, kas 

uzlabo paredzamību un noteiktību attiecībā uz investīciju atdevi, un tās nevajadzētu 

aizkavēt ar pārāk vērienīgām publiskām shēmām, kuras varētu kavēt 5G ieviešanu;  

17. aicina dalībvalstis, izmantojot saskaņotu un savlaicīgu darbību reģionos un pilsētās, 

pilnībā īstenot 5G rīcības plānu, kas veicina un stimulē starpnozaru inovāciju un sekmē 

visas nozares ekonomiskā sadarbības ietvara veidošanos; 

18. aicina Komisiju uzņemties vadošo lomu starpnozaru daudzvalodu 5G sadarbspējas 

veicināšanā un privātumu ievērojošu, uzticamu un drošu pakalpojumu atbalstīšanā un 

ņemt vērā ekonomiskos un ģeogrāfiskos apstākļus valstīs kā kopējās stratēģijas 

neatņemamu sastāvdaļu; 

19. norāda, ka katrai nozarei vajadzētu izstrādāt savu standartizācijas ceļvedi, paļaujoties uz 

pašas vadītiem procesiem un vadoties no spēcīgas vēlmes nonākt pie kopējiem 

standartiem, kas varētu kļūt par vispasaules standartiem; 
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20. atbalsta integrētu risinājumu un testu izstrādāšanu, kam sekotu plaša mēroga 

izmēģinājuma projektu starpnozaru pielietojumi, reaģējot uz pieprasījumu pēc 

pakalpojumiem gigabitu sabiedrībā; 

21. uzsver nepieciešamību Eiropas pieeju attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem 

saskaņot ar Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP) 

vadlīnijām, ko oficiāli atzinusi PVO; 

22. uzsver, ka gigabitu sabiedrības attīstība pieprasa skaitliski samazināt un vienkāršot 

noteikumus, kuriem vajadzētu būt vērstiem uz nākotni, investīcijām un inovāciju un 

balstītiem uz tirgus konkurences novērtējumu; uzsver, ka uz infrastruktūru balstīta 

konkurence piedāvā iespējas samazināt regulējumu un ilgtermiņā nodrošināt taisnīgu 

investīciju atdevi; 

23. uzsver, ka valstu platjoslu plāni ir rūpīgi jāpārskata, tiem jāpievēršas visām 5G jomām, 

jāsaglabā multitehnoloģiska pieeja, jāatbalsta regulatīvs elastīgums un maksimāli 

jāpalielina inovācijas un pārklājums;  

24. aicina Komisiju novērtēt valstu platjoslu plānus, lai noteiktu trūkumus un izstrādātu 

konkrētām valstīm adresētus ieteikumus turpmākai rīcībai; 

25. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot līdzdalības platjoslas platformu, lai 

nodrošinātu intensīvu publisko un privāto struktūru, kā arī vietējo un reģionālo 

pašvaldību iesaisti;  

26. atgādina, ka MVU gūtu ievērojamu labumu no piekļuves 5G risinājumiem; aicina 

Komisiju detalizēt rīcības plānus, lai vienkāršotu MVU piekļuvi 5G līdzdalības 

platjoslas platformai; 

27. atbalsta Komisijas ierosināto plānu noteikt spektra harmonizācijas un ilgtermiņa 

licences ilgumu uz vismaz 25 gadiem, kas palielinās investīciju stabilitāti un noteiktību; 

norāda, ka lēmumi par šiem jautājumiem būtu jāpieņem vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai 

pieņemtu saistošus norādījumus par dažiem piešķiršanas procesa nosacījumiem; 

28. aicina ES koordinēt centienus Starptautiskajā Telesakaru savienībā (ITU) ar mērķi 

izveidot saskaņotu ES politiku; uzsver, ka Eiropas radiofrekvenču spektra 

harmonizācijas vajadzības attiecībā uz 5G pēc 2020. gada būtu jānodefinē līdz 

2019. gada Pasaules radiosakaru konferencei (WRC-19); 

29. iesaka, ka Komisijai būtu jāsāk publicēt ikgadējs progresa pārskats un jāizstrādā 

ieteikumi par 5G rīcības plānu, un par rezultātiem jāinformē Eiropas Parlaments; 

° 

° ° 

30. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm. 
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PASKAIDROJUMS 

Eiropas gigabitu sabiedrības attīstības jēdziena pamatā ir iespējas, ko sniedz 5G risinājumu 

izvēršana. 5G uzsāk jaunu posmu digitālajā pasaulē, radot jaunus kvalitatīvus tīklus — ļoti 

veiktspējīgus tīklus. Nodrošinot jaunas savienojamības iespējas, infrastruktūra kļūst par 

veicinātāju. 

  

Tomēr 5G infrastruktūras attīstībai ir daži nosacījumi. Investīcijām labvēlīgai regulatīvai videi 

vajadzētu radīt juridisko noteiktību, pārredzamību, vienlīdzību un vienkāršotus noteikumus, 

kas ir būtiski pašreizējai un turpmākai elektroniskajai komunikācijai. Infrastruktūras 

konkurencei jāiesaista visi iespējamie partneri, kas konkurē uz investīcijām elastīgu, 

uzņēmējdarbībai efektīvu līdzinvestīciju modeļu sistēmā. Ir jāharmonizē radiofrekvenču 

spektra piešķiršana ar mērķi nodrošināt lēmumu pieņemšanas un risinājumu konsekvenci. 

Turklāt ir vajadzīgas saskaņotas pūles visā ES, lai pārvaldītu piekļuvi 700 MHz frekvencei un 

ilgtermiņā frekvenču diapazonam no 1 GHz līdz 100 GHz. Ir jābūt vēlmei visu ES dalībvalstu 

kopējā sistēmā strādāt pie standartizācijas un sadarbspējas. Visbeidzot, daudzās nozarēs ir 

jābūt vēlmei izstrādāt savus plānus, lai pielāgotos tehniskajām prasībām, kas vajadzīgas 5G 

savienojamībai un komunikācijām. Visu 5G potenciālu var izmantot tikai tad, ja tiek attīstītas 

ciešas partnerības ar „vertikālajām” nozarēm. Mums noteikti ir jāiemācās strādāt 

sistemātiskāk visos nozaru procesos. 

 

Pastāv noteikti galvenie 5G attīstības virzītājspēki, piemēram, izpratne par ekonomiskajām 

priekšrocībām un individuāliem ieguvumiem no 5G ieviešanas. Šādi ieguvumi ietver lietu 

interneta attīstību, autonomos automobiļus, e-veselības un telemedicīnas izaugsmi (kas 

savukārt sekmēs patiesu paradigmas maiņa veselības aprūpē), pilnīgi jaunas mācīšanas un 

mācīšanās iespējas, pateicoties virtuālās realitātes rīkiem izglītībā, jaunus izklaides modeļus, 

potenciālos viedo pilsētu panākumus un jaunas digitālās lauksaimniecības iespējas. Ar 5G 

izvēršanu pavērsies ceļš jauniem produktiem un pakalpojumiem, kas visi būs lietotājam 

vieglāk izmantojami un pielāgoti iedzīvotāju vajadzībām, vairojot patērētāju apmierinātību. 

Izaugsme ir pieprasījuma virzītājspēks. Pieprasījums ilgtermiņā padarīs investīcijas 5G 

izdevīgākas un garantēs pienācīgu investīciju atdeves līmeni. 

 

Ir skaidrs — lai gan jaunās infrastruktūras iespējas, infrastruktūras iekļaujošais raksturs un 

pieprasījums pēc 5G infrastruktūras mainīs sabiedrības attieksmi, tas viss arī pieprasīs jaunas 

prasmes. Tādēļ vajadzētu ņemt vērā arī 5G ieviešanas izglītības dimensiju. 

 

Eiropai ar 5G ir lieliska iespēja no jauna izveidot telekomunikāciju rūpniecisko ainu. Mēs 

tagad esam aizraujošu norišu krustcelēs. Es sagaidu, ka ES ražošanas nozare kopumā uzsāks 

vērienīgu 5G tehnoloģiju attīstību un izstrādās izvēršanas plānu. 

 

Komisija ir ierosinājusi labi izplānotu programmu, grafiku un konkrētus pasākumus. Eiropas 

Elektronisko sakaru kodekss ir jāapstiprina tuvākajā nākotnē. Tomēr ārkārtīgi svarīga ir visu 

ieinteresēto personu sadarbība šajā procesā. Dalībvalstīm jābūt gatavām piedalīties skaidros, 

kopējos un saskaņotos lēmumu pieņemšanas procesos. Valstīm savlaicīgi nepieņemot jaunus 

platjoslas plānus, nav iespējams investēt un attīstīt tehnoloģijas un risinājumus, jo īpaši 

attiecībā uz šķiedru izmantošanu 5G tehnoloģijās. Ja ES nespēs izdarīt aktīvu un pastāvīgu 

spiedienu Pasaules radiosakaru konferences debatēs, būs grūti panākt apmierinošus lēmumus 

par giga frekvenču pieejamību. Nesadarbojoties Komisijai, dalībvalstīm, uzņēmējdarbības 
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pārstāvjiem un BEREC, mēs palaidīsim garām izdevību saskaņot frekvenču piešķiršanas 

procesu. Nesadarbojoties ES iestādēm, valstu valdībām un vietējām un reģionālām 

pašvaldībām, nav iespējams investēt iekļaujošajā infrastruktūrā ar pilnu piekļuvi 5G ļoti 

veiktspējīgiem tīkliem visiem iedzīvotājiem, tostarp attālos un lauku apgabalos. Bez 

pienācīgas publiskās, valsts un ES 5G rīcības plāna finansēšanas turpmāk un vēl pēc 

2020. gada, kad spēkā būs jaunā daudzgadu finanšu shēma, būs grūti sasniegt iepriekš 

minētos mērķus. 

 

Ir būtiski analizēt un attiecīgi izpildīt visus nosacījumus, kas vajadzīgi 5G pilnīgai ieviešanai 

līdz 2025. gadam. 

Tāpat 5G mērķu sasniegšanai ir svarīgi koordinēt visu ieinteresēto personu centienus. Ir 

skaidrs — ja visi 5G rīcības plāna pasākumi un darbības tiks veikti sekmīgi, Eiropas 

ekonomikai un visiem Eiropas iedzīvotājiem būs daudz priekšrocību. 

 

 


