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ES un daudzvalodība

• Lingvistiskā daudzveidība Eiropas Savienībā: 24 oficiālās ES
valodas un kopā aptuveni 60 nozīmīgas
reģionālās/minoritāšu valodas.

• ES oficiālo valodu vienlīdzība ir noteikta Eiropas likumos.

• ES strādā, lai atbalstītu daudzvalodību.
• Svešvalodu apguve, apmaiņas programmas…

• Valodas tehnoloģiju atbalsts izpētes un inovāciju 
programmu ietvaros.

• Atbalsts mašīntulkošanas lietošanai pārvaldes iestādēs
(MT@EC).

• Izstrādāto valodu tehnoloģiju ieviešana Connecting Europe 
Facility (CEF) programmas ietvaros.



ES oficiālās valodas laika gaitā
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ES atbalsts daudzvalodībai digitālā 
Eiropā

• Valodas tehnoloģiju attīstība.

• Svarīgi EK finansētu programmu rezultāti: MT rīkkopa Moses, 
META-SHARE valodu resursi, jomai pielāgotas MT 
pilotprojekti, valodu apstrādes standarti un darbplūsmas, 
terminoloģijas rīki… 

• LT var nodrošināt efektīvu daudzvalodu atbalstu publiski 
pieejamiem tiešsaistes pakalpojumiem, lai papildinātu
tulkotāju vērtīgo darbu.



Digitāla vienotā tirgus stratēģija

• Digitāls vienots tirgus var radīt papildu izaugsmi pat par 
340 miljardiem eiro, vairākus simtus tūkstošu jaunu 
darbavietu, kā arī aktīvu un uz zināšanām balstītu sabiedrību.

• Eiropas digitālais tirgus ir daudzvalodīgs.
• 90% patērētāju Eiropā labprātāk vēlas pārlūkot tīmekļa vietnes savā valodā;

• 82% no vairāk nekā 4000 tīmekļa veikalu ir vienā valodā;

• 42% no daudzvalodīgajiem interneta lietotājiem nekad neiegādājas 
tiešsaistes produktus un pakalpojumus valodā, kas nav viņu dzimtā valoda. 

• Valodas barjera ietekmē privātos un publiskos pakalpojumus.

• Digitāls valsts sektors ir daļa no DVT stratēģijas.



Kas ir CEF Digital?

• Dibināta ar REGULU (ES) Nr. 1316/2013

• CEF Digital — visas Eiropas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras, piemēram, pārrobežu
• eJustice

• eProcurement

• eHealth

• Europeana

• Open Data Portal

• CEF ir ieviešanas programma, kas izmanto izstrādātās 
tehnoloģijas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:EN:PDF


Kāpēc CEF Digital?

• Eiropas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana.

• Nacionālo, reģionālo un vietējo tīklu 
starpsavienojumu un savstarpējas 
izmantojamības veicināšana.

• Piekļuves veicināšana šādiem tīkliem, kā arī 
digitālā vienotā tirgus attīstības atbalstīšana.



Eiropas mēroga publiski pieejamo 
pakalpojumu daudzvalodības izaicinājums

• Eiropas digitālais vienotais tirgus ir daudzvalodīgs.
• Eiropas mēroga publiskie pakalpojumi paredzēti visai ES.
• Pārvaldes iestādēm Eiropā nav kopīgas saziņas valodas.
• 90% ES tīmekļa lietotāju labprātāk izmanto tiešsaistes pakalpojumus 

savā valodā.
• Cilvēkresursu veikta tulkošana ir pārāk dārga un pārāk lēna

plānotajam teksta apjomam.
• Cilvēkresursu veikta tulkošana nav risinājums visos izmantošanas 

scenārijos.
• Pieejamie tiešsaistes tulkošanas rīki nenodrošina visas valodas un

nav droši.

 nepieciešams atbalsts daudzvalodībai



Daļa no risinājuma ir: 
CEF automatizētās tulkošanas
platforma

• CEF.AT padarīs Eiropā publiski pieejamos tiešsaistes 
pakalpojumus daudzvalodīgus

• ...ieviešot izstrādātās valodu tehnoloģijas (piemēram,
MT@EC) drošā platformā.

• Mērķis

•  Padarīt publiski pieejamos digitālos pakalpojumus 
vienlīdzīgi lietojamus visiem ES lietotājiem neatkarīgi no 
viņu darba valodas un valodu prasmēm.

•  Veicināt pārrobežu informācijas apmaiņu starp pārvaldes 
iestādēm.



Dalībvalstu loma

• CEF AT palīdz izveidot pieejamus un daudzvalodīgus Eiropas 
mēroga publiski pieejamus tiešsaistes pakalpojumus.

• CEF.AT pamatā esošajai tehnoloģijai ir nepieciešami lingvistiski 
dati (valodas resursi) ES valodās.

• Dalībvalstīm jāuzņemas atbildība par savu valodu un 
jānodrošina CEF AT atbilstošs savas valodas atbalsts.

• Dalībvalstu iesaistīšanās un palīdzība ir būtiski, lai CEF AT 
ieguldītais darbs būtu sekmīgs!

• Eiropas valodu resursu koordinēšana (European Language
Resource Coordination — ELRC) ir CEF Digital finansēts projekts, 
kas veicina šo procesu.



CEF AT sniegtās priekšrocības 
dalībvalstīm

• Tiek nodrošināts bezmaksas1 automatizētās tulkošanas 
pakalpojums dalībvalstu pārvaldes iestādēm.

• Var izmantot dokumentu, ziņojumu, teksta fragmentu tulkošanai.

• Tiek nodrošināta dalīšanās ar informāciju un labāka izpratne.

• Samazinot valodas barjeru, Eiropas mēroga publiskie pakalpojumi 
tiks padarīti plašāk pieejami pilsoņiem un pārvaldes iestādēm.

• Vienas valsts uzņēmumi var piedalīties iepirkumu konkursos citās ES
valstīs.

• Vienas valsts pilsoņi var atrast informāciju par savām tiesībām ES, 
iesniegt sūdzības, piekļūt juridiskiem dokumentiem, izmantot veselības 
aprūpes pakalpojumus ES, izmantojot savu valodu.

1 CEF programmas darbības laikā



Paldies par uzmanību!
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