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85. kutsub komisjoni üles ergutama 

investeerimist järgmise põlvkonna 

tehnoloogiate väljatöötamisse ning nende 

kasutuselevõtmise edendamisse; rõhutab, 

kui oluline on tagada rahastamine 

digitaalse ühtse turu lõpuleviimiseks, mis 

tähendab spektri täielikku ärakasutamist, 

püsivõrkude ajakohastamise ja 

mobiilsidevõrkude tihendamise tagamist, 

5G kasutuselevõtu ja gigabitiühenduvuse 

edendamist ning täiendavate edusammude 

tegemist ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua kogu liidus 

internetiühenduse parandamiseks vajalik 

reguleeriv raamistik; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsiooniharust peaks jätkama 

digitaalteenuste taristu ja kiire 

lairibaühenduse võrkude toetamist, et 

muuta need kättesaadavaks, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandada digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; toonitab vajadust 

toetada Euroopa majanduse ja ühiskonna 

digiüleminekut ning investeerida 

olulistesse tehnoloogiatesse, nagu 

suurandmed, tehisintellekt või 

kõrgjõudlusega andmetöötlus, aga ka 

85. kutsub komisjoni üles ergutama 

investeerimist järgmise põlvkonna 

tehnoloogiate väljatöötamisse ning nende 

kasutuselevõtmise edendamisse; rõhutab, 

kui oluline on tagada rahastamine 

püsivõrkude ajakohastamiseks ja 

mobiilsidevõrkude tihendamiseks, 5G 

kasutuselevõtu ja gigabitiühenduvuse 

edendamiseks ning täiendavate 

edusammude tegemiseks ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua kogu liidus 

internetiühenduse parandamiseks vajalik 

reguleeriv raamistik; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsiooniharust peaks jätkama 

digitaalteenuste taristu ja kiire 

lairibaühenduse võrkude toetamist, et 

muuta need kättesaadavaks, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandada digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; toonitab vajadust 

toetada Euroopa majanduse ja ühiskonna 

digiüleminekut ning investeerida 

olulistesse tehnoloogiatesse, nagu 

suurandmed, tehisintellekt või 

kõrgjõudlusega andmetöötlus, aga ka 

infrastruktuuri ja digitaalsetesse 

oskustesse, et suurendada ELi 
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infrastruktuuri ja digitaalsetesse 

oskustesse, et suurendada ELi 

konkurentsivõimet ja parandada 

eurooplaste elukvaliteeti; 

konkurentsivõimet ja parandada 

eurooplaste elukvaliteeti; 

Or. en 
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  89 a. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 

on Euroopa Liidu peamine vahend liidu 

aluspõhimõtete sekka kuuluva 

solidaarsuse väljendamiseks ning järgida 

tuleb aluslepingus sätestatud eesmärki 

toetada kogu liidu harmoonilist arengut, 

et parandada solidaarsuse vaimus 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust, toetada 

majanduskasvu ning vähendada 

ebasoodsamas olukorras piirkondade 

mahajäämust; 

Or. en 

 

 


