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Grozījumu iesniedza Vladimír Železný

Grozījums Nr. 1
A. apsvērums

A. tā kā viens no Lisabonas stratēģijas mērķiem ir, lai jebkura iedzīvotāju grupa, tostarp 
tie, kuri ir nelabvēlīgos apstākļos izglītības, vecuma, dzimuma, etniskās un sociālās 
izcelsmes un invaliditātes dēļ un kuru dzīves vieta ir mazāk attīstītos apgabalos, varētu 
gūt labumu no informācijas sabiedrības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 2
A. apsvērums

A. tā kā viens no Lisabonas stratēģijas mērķiem ir, lai jebkura iedzīvotāju grupa, tostarp 
tie, kuri ir nelabvēlīgos apstākļos izglītības, vecuma, dzimuma, izcelsmes un
invaliditātes dēļ un kuru dzīves vieta ir mazāk attīstītos un attālos apgabalos, varētu 
gūt labumu no informācijas sabiedrības;

Or. en



AM\655766LV.doc PE 386.334v01-00 2/12 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 3
A. apsvērums

A. tā kā viens no Lisabonas stratēģijas mērķiem ir, lai jebkura iedzīvotāju grupa, tostarp 
tie, kuri ir nelabvēlīgos apstākļos izglītības, vecuma, dzimuma, izcelsmes un
invaliditātes dēļ un kuru dzīves vieta ir mazāk attīstītos apgabalos, varētu gūt labumu 
no informatīvās sabiedrības priekšrocībām;

Or. ro

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 4
B. apsvērums

B. tā kā Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes par ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
kohēziju 2007.–2013. gadam atzīmētas kā prioritāras, lai nodrošinātu IKT 
infrastruktūras pieejamību tur, kur tirgus mehānismi nespēj to veikt par pieņemamām 
izmaksām un pietiekamā apjomā, lai sniegtu nepieciešamos pakalpojumus, it sevišķi 
izolētos un lauku apvidos un jaunajās dalībvalstīs;

Or. ro

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 5
B. apsvērums

B. tā kā Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes par ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
kohēziju 2007.–2013. gadam atzīmētas kā prioritāras, lai nodrošinātu IKT 
infrastruktūras pieejamību tur, kur tirgus nespēj to veikt par pieņemamām izmaksām un 
pietiekamā apjomā, lai sniegtu nepieciešamos pakalpojumus, it sevišķi attālākajos 
reģionos, izolētos un lauku apvidos un jaunajās dalībvalstīs;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 6
B.a apsvērums (jauns)

B.a tā kā dažās vietās, kuras atrodas ģeogrāfiski ļoti izkaisītos attālākajos reģionos, 
joprojām nav pieejama IKT pamatinfrastruktūra, tāda kā platjoslas internets; tā kā 
tas attiecas, piemēram, uz Azoru salu rietumu grupu (Floriša un Korvu), kurām ir 
lielāki ierobežojumi to nošķirtības dēļ, un tādējādi tās tiek „sodītas” divkārt;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 7
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos samazināt atšķirības starp pilsētām un laukiem 
digitālā nodrošinājuma ziņā un šajā sakarā norāda, ka platjoslas pakalpojumu 
attīstībā svarīga loma ir vietējām pašvaldībām kā galvenajai saiknei ar sabiedrību;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 8
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos samazināt atšķirības starp pilsētām un laukiem 
digitālā nodrošinājuma ziņā saistībā ar platjoslas pieejamību;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 9
1. punkts

1. atbalsta Komisijas apņemšanos samazināt digitālo šķirtni starp pilsētām un laukiem;

Or. ro
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 10
1.a punkts (jauns)

1.a norāda, ka nepieciešams IKT infrastruktūru, tostarp platjoslas interneta piekļuvi, 
darīt pieejamu attālākajos reģionos, ievērojot, ka šāda veida iespējas varētu palīdzēt 
pārvarēt attīstības grūtības, kas atzīmētas Līguma 299. panta 2. punktā, kā arī 
novērst izslēgšanu no informācijas ieguves un sekmēt ekonomisko un sociālo 
kohēziju; uzskata, ka ir jāatzīst atsevišķu attālāko reģionu dažādība, piemēram, 
ierobežojumi, ko izraisa izkaisītais ģeogrāfiskais izvietojums, kāds pastāv Azoru un 
Kanāriju salās, un tāpēc ir jāgarantē tiesības uz piekļuvi visās attālāko reģionu 
daļās iedzīvotājiem kopumā; 

Or. pt

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 11
1.a punkts (jauns)

1.a mudina Komisiju rūpīgi izpētīt, vai reglamentējošie noteikumi ir pilnībā izpildīti un 
kādas iespējas šajos ieguldījumos ir valsts un privātā sektora partnerībai, kādā veidā 
jāpiemēro noteikumi saistībā ar valsts atbalstu, kad ieguldījumos platjoslas jomā 
tiek izmantoti strukturālie un lauku attīstības fondi; aicina Komisiju nodrošināt, ka 
ES finansējums neatbalsta tirgū pārstāvētos uzņēmumus vai monopolus un ka 
minētā izpēte nekavē strukturālo un lauku attīstības fondu piešķiršanu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 12
1.a punkts (jauns)

1.a prasa, lai platjoslas pieslēgumu kā universālā pakalpojuma pieejamību līdz 
pašreizējā plānošanas perioda beigām 2013. gadā nodrošina visiem ES iedzīvotājiem 
tāpat kā fiksēto telefonu pieslēgumus;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 13
1.a punkts (jauns)

1.a aicina Komisiju un dalībvalstis dot priekšroku platjoslas interneta risinājumiem un 
tehnoloģijām (tādām kā lietojumprogrammu pakalpojumu sniedzēji, termināļu 
serveri) valdības ministriju, izglītības nozares un MVU datorizācijā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 14
1.b punkts (jauns)

1.b prasa izvirzīt mērķi, lai platjoslas pieslēgums kā universālais pakalpojums principā 
tiktu nodrošināts visiem ES iedzīvotājiem tāpat kā fiksēto telefonu pieslēgumi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 15
1.b punkts (jauns)

1.b vērš uzmanību uz to, ka IKT infrastruktūra un pakalpojumi arī ir paredzēti, lai 
vairotu sabiedrības ieguvumus, un ka tie ir nepieciešami, lai novērstu izslēgšanu no 
informācijas ieguves; uzskata, ka iestādēm ir jānodrošina, lai visi iedzīvotāji var 
piekļūt IKT, tādējādi dodot iespēju visiem iedzīvotāju slāņiem izmantot ieguvumus 
no IKT;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 16
1.c punkts (jauns)

1.c uzsver, ka, ņemot vērā jauno plašsaziņas līdzekļu iespaidīgi straujo attīstību, 
platjoslas pieslēgums piedāvā vienīgo tehniski uzticamo piekļuvi informācijas 
līdzekļu produktiem, tādiem kā interneta televīzija, interneta telefonija, un tādējādi 
novērsīs lauku apvidos dzīvojošu cilvēku atrautību no sabiedrības pilsētās, kur 
platjoslas pakalpojumi ir pieejami;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 17
2. punkts

2. uzsver IKT lomu reģionu konkurētspējas un piesaistīšanas spēju uzlabošanā 
(ražošanas metožu reorganizācija, uzņēmumu dibināšana, darba vietu un tādu 
pakalpojumu kā e-valdība, e-veselība, e-izglītība, e-kultūra un e-tirdzniecība 
izveidošana);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 18
2. punkts

2. uzsver IKT lomu konkurētspējas un piesaistīšanas spēju uzlabošanā reģionālā līmenī 
(ražošanas metožu reorganizācija, uzņēmumu dibināšana, darba vietu un tādu
pakalpojumu kā e-valdība, e-veselība, e-izglītība, e-tirdzniecība izveidošana);

Or. ro

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 19
2.a punkts (jauns)

2.a uzskata, ka ir nepieciešams steidzami plānot ļoti ātrdarbīgas ciparu līnijas (VDSL) 
izvēršanu jau tagad, arī apgabalos, kur vēl nav pabeigta pāreja no šauras frekvenču 
joslas uz platjoslu, lai dotu piekļuvi šiem jaunajiem elektroniskajiem pakalpojumiem 
un vismodernākajiem inovatīviem IKT lietojumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 20
3. punkts

3. atzīmē, ka attālos apgabalos IKT ir daudz lietderīgākas, jo tās dod iespēju nodrošināt, 
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lai attālums vairs nav šķērslis, veicinot patērētāju/pakalpojumu, pircēju/ražotāju, 
administrācijai pakļautu personu/valsts varas iestāžu attiecības, samazināt izmaksas un 
saīsināt noteiktos termiņus;

Or. ro

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 21
3. punkts

3. atzīmē, ka perifēros, lauku, salu un attālākajos reģionos IKT ir pat lietderīgākas, jo 
tās ļauj samazināt attālumus, veicinot patērētāju/pakalpojumu, pircēju/ražotāju, 
administrācijai pakļautu personu/valsts varas iestāžu attiecības, samazināt izmaksas un 
saīsināt termiņus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 22
3. punkts

3. atzīmē, ka attālos apgabalos IKT ir pat lietderīgākas, jo tās ļauj samazināt attālumus, 
veicinot patērētāju/pakalpojumu, pircēju/ražotāju, administrācijai pakļautu 
personu/valsts varas iestāžu attiecības un, sniedzot pakalpojumus, samazināt 
izmaksas un saīsināt termiņus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 23
3.a punkts (jauns)

3.a uzskata, ka vietējām pašvaldībām un reģionālām iestādēm ir galvenā loma IKT 
izvēršanai lauku apvidos, attālākajos un zema iedzīvotāju blīvuma reģionos, kuros ir 
nelabvēlīgi dabas apstākļi, vietās, kur privātie uzņēmumi uzlūko šo pakalpojumu 
tirgu par  nerentablu; taču uzskata arī, ka Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm 
jāuzņemas saistības līdztekus šo iestāžu darbībai;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 24
3.a punkts (jauns)

3.a aicina dalībvalstis un reģionālās iestādes lielāku vērību pievērst nozaru un 
reģionālām darbības programmām, ar ko paplašina IKT infrastruktūru, jo īpaši 
apvidos, kuri līdz šim šajā ziņā ir atstāti novārtā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 25
4. punkts

4. aicina valstu un reģionālām iestādēm veikt pašreizējo tīklu kapacitātes auditu un 
noteikt, vai reģionam nepieciešams ļoti ātrdarbīgs internets, tādējādi konstatējot valsts 
sektora un privātā sektora trūkumus un iespējamo sinerģiju starp reģionālajiem 
centriem un nosakot optimālas tehnoloģiju kombinācijas, kas ilglaicīgi un labā 
kvalitātē ļautu izmantot jaunās investīcijas.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 26
4.a punkts (jauns)

4.a aicina dalībvalstis rīkot konkursa procedūras platjoslas pakalpojumiem un/vai radio 
frekvenču spektram tā, lai lauku apgabaliem un perifēriem reģioniem arī var 
nodrošināt piekļuvi, cik drīz vien iespējams; šajā sakarā prasa, lai tiktu dota reāla 
iespēja konkurēt MVU, kuri piedāvā sakaru pakalpojumus; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 27
4.a punkts (jauns)

4.a prasa, lai attaisnotajās izmaksās tiktu iekļauta gan jaunu optisko kabeļu tīklu 
izbūve, gan tiesību iegāde optiskā kabeļa kapacitātes izmantošanai atbilstīgi IRU 
(neatspēkojamas izmantošanas tiesības) tiesiskajam regulējumam;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 28
5. punkts

5. uzskata, ka, ņemot vērā ģeogrāfisko specifikāciju un dažu teritoriju un dalībvalstu 
attīstības atpalicību, ir vērts ieguldīt tieši pēdējos tehnoloģiju sasniegumos, izmantojot 
radio vai vadu sakaru līdzekļus pārraides nolūkiem;

Or. ro

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 29
5. punkts

5. (Neietekmē angļu valodas versiju.)

Or. pl

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 30
5.a punkts (jauns)

5.a iesaka, ka HDTV (augstas izšķirtspējas televīzija) jautājumu nedrīkst skatīt atsevišķi 
no VDSL (ļoti ātrdarbīgu ciparu līnija) jautājuma, un šajā sakarā uzskata, ka 
frekvenču spektrs, kurš atbrīvojas sakarā ar pāreju uz digitālo televīziju, būs ļoti 
noderīgs, lai nodrošinātu vajadzīgo kapacitāti mazāk apdzīvotos apgabalos, kur 
izmantot optisko kabeli ir grūti un dārgi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 31
5.a punkts (jauns)

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis attiecībā uz ieguldījumu īstenošanu saistībā ar visu 
līniju un tīklu infrastruktūru, tādu kā ceļi, notekūdeņu sistēmas, ūdensapgādes 
sistēmas, apkures un energoapgādes tīkli, izvirzīt obligātu prasību vienlaikus izbūvēt 
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teletehniskos sakaru kabeļu kanālus, lai varētu instalēt optiskos kabeļus vai nu 
uzreiz, vai vēlāk, un prasa jo īpaši stingri ievērot šo prasību saistībā ar ES finansētu 
infrastruktūru būvniecību un rekonstrukciju;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 32
5.a punkts (jauns)

5.a norāda, ka ir iespējams konflikts starp efektīvu atbalstu brīvai interneta piekļuvei, 
izmantojot strukturālu fondu finansētus bezmaksas tīklus, un valsts atbalsta 
noteikumiem, un aicina visas iesaistītās puses rast šīs problēmas strukturālu 
risinājumu;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 33
6. punkts

6. uzsver, ka Kopienas iedzīvotājiem ir nepieciešama labāka prasme darboties ar IKT un 
aicina reģionālās iestādes un vietējās pašvaldības dot iedzīvotājiem iespēju visiem 
pieejamos bezmaksas kursos un mācību programmās mācīties izmantot informācijas 
tehnoloģijas;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 34
6. punkts

6. uzsver nepieciešamību uzlabot Eiropas pilsoņu prasmi darboties ar IKT, finansējot 
sabiedriskas plašsaziņas līdzekļu izmantošanas vietas, kurās cilvēki varētu piedalīties 
kopīgā grupas apmācībā un izmantot brīvi pieejamu bezmaksas aprīkojumu;

Or. ro
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Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 35
7. punkts

7. prasa, lai individuālas starpniecības pakalpojums tiktu piedāvāts arī cilvēkiem 
visnelabvēlīgākos apstākļos, un kuriem nav pieejamas IKT, piemēram, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un personām ar spēju traucējumiem, tā, lai informācijas 
sabiedrība var kļūt par patiesi iekļaujošu sabiedrību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 36
7. punkts

7. aicina reģionālās iestādes un vietējās pašpārvaldes nodrošināt individuālu apmācību 
personām, kuras neprot darboties ar IKT un kuras ir vai nu vecāka gadagājuma 
personas, vai kurām ir citādi nelabvēlīgi apstākļi;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 37
7. punkts

7. prasa, lai individuālas starpniecības pakalpojums tiktu izveidots arī cilvēkiem 
visnelabvēlīgākos apstākļos, kuriem nav viegli pieejamas IKT, piemēram, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem;

Or. ro

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 38
7.a punkts (jauns)

7.a uzsver IKT lietderību apvidos ar novecojošu iedzīvotāju sastāvu, jo tās dod cilvēkiem 
iespēju palikt mājās un saglabāt savu neatkarību;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 39
8. punkts

8. uzsver, ka nepieciešama pieredzes apmaiņa, lai veicinātu informācijas sabiedrības 
veidošanos un izveidotu paraugprojektus attiecībā uz finansējuma iegūšanu no 
dažādiem avotiem, kā arī valsts un privātā sektora partnerības (PPP) vienošanās 
izmantošanu, lai sekmētu informācijas sabiedrības iniciatīvas, īpaši lauku un 
daļējos lauku apvidos;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Maria Petre

Grozījums Nr. 40
8. punkts

8. uzsver, ka pieredzes apmaiņa ir lietderīga, lai veicinātu informatīvas sabiedrības 
veidošanos.

Or. ro

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 41
8.a punkts (jauns)

8.a uzskata, ka ir svarīgi mobilizēt IKT pētījumus un IKT partnerību starp 
universitātēm, vietējām pašvaldībām un uzņēmumiem;

Or. fr
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