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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Komisjoni teatises Euroopa 

visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel 

ühtsel turul14 kirjeldatakse mitmeid 

meetmeid, mille abil saaks arendada 

ühenduvust Euroopa Liidus. 

(1) Komisjoni teatises Euroopa 

visioonist ühenduvuse kohta kodanike, 

avalik-õiguslike asutuste ja ettevõtjate 

jaoks digitaalsel ühtsel turul14 kirjeldatakse 

mitmeid meetmeid, mille abil saaks 

arendada ühenduvust Euroopa Liidus. 

__________________ __________________ 

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele – „Ühenduvus 

konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu 

jaoks: Euroopa gigabitiühiskonna poole 

(COM(2016)587). 

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele – „Ühenduvus 

konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu 

jaoks: Euroopa gigabitiühiskonna poole“ 

(COM(2016)587). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Liikmesriigid peaksid tugevdama 

oma jõupingutusi, et käsitleda 

ühenduvuse ja digitaalset lõhet 

piirkondade vahel, eelkõige kõrgema 

vaesuse tasemega piirkondade vahel, 

investeerides traadita ühenduse rajamisse, 

arendamisse ja sellele juurdepääsu 

parandamisse, pöörates erilist tähelepanu 

piirkondadele, mille puhul on tuvastatud 

mahajäämus ühenduvuses ja digitaalse 

kirjaoskuse edendamisel. Liidu toetus 
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peaks olema täiendav, toetades projekte, 

milles keskendutakse eelkõige kohalikes 

avaliku elu keskustes, sh üldsusele avatud 

vabaõhuruumis, tasuta ja piiranguteta 

traadita internetiühenduse tagamisele 

avalike hangete kaudu. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Vastavalt teatisele Euroopa 

visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel 

ühtsel turul ja selleks, et edendada e-

kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse 

kaudu toetama tasuta kohalikku traadita 

ühenduvust kohalikes avaliku elu 

keskustes, sealhulgas üldsusele avatud 

vabaõhuruumis. Selline toetus on 

määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) nr 

283/201416 seni veel hõlmamata. 

(3) Vastavalt teatisele Euroopa 

visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel 

ühtsel turul ja selleks, et edendada e-

kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse 

kaudu toetama tasuta ja põhjendamatute 

piiranguteta kohalikku traadita ühenduvust 

kohalikes avaliku elu keskustes, sealhulgas 

üldsusele avatud vabaõhuruumis. Selline 

toetus on määrustega (EL) nr 1316/201315 

ja (EL) nr 283/201416 seni veel hõlmamata. 

__________________ __________________ 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1316/2013, millega luuakse Euroopa 

ühendamise rahastu, muudetakse määrust 

(EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse 

kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja 

(EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, 

lk 129); viimati muudetud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. 

aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 

169, 1.7.2015, lk 1). 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1316/2013, millega luuakse Euroopa 

ühendamise rahastu, muudetakse määrust 

(EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse 

kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja 

(EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, 

lk 129); viimati muudetud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. 

aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 

169, 1.7.2015, lk 1). 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 

283/2014, milles käsitletakse 

üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu 

valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja 

millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14). 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 

283/2014, milles käsitletakse 

üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu 

valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja 

millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14). 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selline toetus peaks julgustama 

avaliku missiooniga üksusi, näiteks 

riigiasutusi ja avalike teenuste osutajaid, 

pakkuma tasuta kohalikku traadita 

ühenduvust oma põhiteenuse 

kõrvalteenusena selle tagamiseks, et 

kohalikel kogukondadel oleks võimalik 

avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret 

lairibaühendust. Sellised üksused on 

näiteks kohalikud omavalitsused ja muud 

kohaliku tasandi ametiasutused, 

raamatukogud ja haiglad. 

(4) Selline toetus peaks julgustama 

avaliku missiooniga üksusi, näiteks avaliku 

sektori asutusi, ühistuid, kogukonnale 

kuuluvaid sotsiaalseid ettevõtteid ja 

avalike teenuste osutajaid, pakkuma tasuta 

ja põhjendamatute piiranguteta kohalikku 

traadita ühenduvust oma põhiteenuse 

kõrvalteenusena selle tagamiseks, et 

kohalikel kogukondadel oleks võimalik 

avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret 

lairibaühendust. Sellised üksused on 

näiteks kohalikud omavalitsused ja muud 

kohaliku tasandi ametiasutused, 

institutsioonid, raamatukogud ja muud 

kogukonna kultuurikeskused, haiglad ja 

tervishoiuasutused ning samuti muud 

paljudele inimestele juurdepääsetavad 

avalikud kohad. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Kohalikku traadita ühenduvust 

loetakse tasuta teenuseks üksnes siis, kui 

selle eest ei küsita mingit tasu ei otsemakse 

ega mis tahes muud liiki tasu vormis, 

sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam ja 

isikuandmete esitamine. 

(5) Kohalikku traadita ühenduvust 

loetakse tasuta ja põhjendamatute 

piiranguteta teenuseks üksnes siis, kui 

selle eest ei küsita mingit tasu ei otsemakse 

ega mis tahes muud liiki tasu vormis, 

sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam ja 

isikuandmete esitamine ning 

sotsiaalvõrgustike kontosid kasutavad 

ühendused. Juurdepääs tasuta kohalikule 

traadita ühendusele peaks hõlmama 

kasutajate nõusolekut 
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kasutamistingimustega ning klauslit, 

milles selgitatakse teenuse eesmärki, 

tagades samal ajal isikuandmete 

nõuetekohase kaitse, pidades silmas, et 

turvaohud suurenevad koos traadita 

ühenduse laiendamisega.  

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Tasuta kohaliku traadita ühenduse 

vastutuse välistamise klausel peaks 

edendama liidu väärtusi ja eeliseid. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Teenus peaks hõlmama digitaalse 

hariduse vahendeid, mis pakuvad 

kasutajatele teadmisi selle kohta, kuidas 

internetti kasutada ja end internetis 

kaitsta, ning teavet interneti eeliste ja 

ohtude kohta. 

 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Komisjon peaks tagama, et avaliku 

sektori asutusi, ühistuid, kogukonnale 

kuuluvaid sotsiaalseid ettevõtteid, avalike 

teenuste osutajaid ning lõppkasusaajaid, 

s.t kohalikke kogukondi ja tasuta traadita 
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internetiühenduse kasutajaid, teavitatakse 

kiiresti ja nõuetekohaselt selle programmi 

ja toetuse olemasolust, et suurendada 

liidu eraldatava rahastuse nähtavust. 

Selgitus 

Komisjon peaks ELi programme ja rahalist toetust propageerima laiemas mõttes avaliku 

sektori asutuste seas ning teavitama ka lõppsaajaid. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Ühenduvuse kiire pakkumise 

tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega 

tuleks rahalist abi võimalikult suures osas 

rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, 

mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja 

menetleda ning toetada paigaldatud 

kohalike traadita juurdepääsupunktide 

kasutuselevõttu, järelevalvet ja 

auditeerimist. 

(10) Ühenduvuse kiire pakkumise 

tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega 

tuleks rahalist abi võimalikult suures osas 

rakendada nii veebipõhiste kui ka muude 

konventsionaalsete vahendite kaudu, mis 

võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja 

menetleda ning toetada paigaldatud 

kohalike traadita juurdepääsupunktide 

kasutuselevõttu, järelevalvet, haldamist, 

korrapärast ajakohastamist ja 

auditeerimist. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Arvestades internetiühenduse 

vajadusi ELis ning tungivat vajadust 

edendada juurdepääsuvõrkusid, mis 

suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel 

lairibateenustel põhinevat kvaliteetset 

internetiühendust, tuleb rahalise abi kaudu 

saavutada geograafiline tasakaal. 

(11) Arvestades internetiühenduse 

vajadusi ELis ning tungivat vajadust 

edendada juurdepääsuvõrkusid, mis 

suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel 

lairibateenustel põhinevat kvaliteetset 

internetiühendust allalaadimiskiirusega 

vähemalt 100 Mbps, tuleks arvesse võtta 

sünergiat teiste liidu, riiklike ja 

piirkondlike rahastute ja programmidega, 
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eelkõige täiendava rahalise abi andmisel, 

sest see peaks olema suunatud ka 

äärepoolseimate, kuid asustatud, vähem 

arenenud ja üleminekupiirkondadele ning 

selle kaudu tuleks püüda saavutada 

geograafiline tasakaal, edendades 

kodanike juurdepääsu infoühiskonna 

pakutavatele eelistele, et saavutada 

kõikides liikmesriikides ühesugune 

internetiühenduse keskmine määr, võttes 

arvesse, et mõnes liikmesriigis on 

keskmiselt 97 % kodanikest juurdepääs 

internetile, samal ajal kui teistes 

liikmesriikides on internetiühendus 

kõigest 68 % kodanikest. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Rahastatavad meetmed peaksid 

olema pikas perspektiivis elujõulised ja 

jätkusuutlikud. Selle saavutamiseks tuleks 

anda tehnilised vahendid, et tagada 

meetmete pikaajaline tõhusus tehnoloogia 

abil, mille ajakohasuse ja ohutuse 

kasutajatele tagavad toetusesaajad ja 

teenusepakkujad. 

 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 1316/2013 

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) tasuta kohaliku traadita 

ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes 

c) tasuta ja põhjendamatute 

piiranguteta kohaliku traadita 
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kogukondades rahastatakse toetuste või 

rahalise abi muude vormide kui 

rahastamisvahendite kaudu”. 

ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes 

kogukondades rahastatakse toetuste või 

rahalise abi muude vormide kui 

rahastamisvahendite kaudu.“. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) „kohalik traadita 

juurdepääsupunkt” – väikese võimsuse ja 

tööulatusega väikeseade, milles 

kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, 

mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 

käsitlevad tingimused on kõnealuse 

eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud 

ning mis annab kasutajatele traadita 

juurdepääsu elektroonilise side võrkudele”. 

h) „kohalik traadita 

juurdepääsupunkt” – väikese võimsuse ja 

tööulatusega väikeseade, milles 

kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, 

mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 

käsitlevad tingimused on kõnealuse 

eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud 

ning mis annab kasutajatele kiire 

lairibaühendusega traadita juurdepääsu 

elektroonilise side võrkudele.“. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – 4. jagu – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga 

üksustele, näiteks riigiasutustele ja avalike 

teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda 

tasuta kohalikku traadita ühenduvust, 

rajades selleks kohalikud traadita side 

juurdepääsupunktid. 

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga 

üksustele, näiteks riigiasutustele, 

ühistutele, kogukonnale kuuluvatele 

sotsiaalsetele ettevõtetele ja avalike 

teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda 

tasuta kohalikku traadita ühenduvust, 

rajades selleks kohalikud traadita side 

juurdepääsupunktid. 

Selgitus 

Programm peaks hõlmama ka ühistuid ja kogukonnapõhiseid sotsiaalseid ettevõtteid, sest 
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need on oma olemuselt avalike teenuste osutajad ning neil on kohalikes kogukondades oluline 

roll. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) projektid põhinevad väga kiirel 

lairibaühendusel, mis tagab kasutajale 

kõrge kvaliteediga internetiühenduse, mis 

2) projektid põhinevad väga kiirel 

lairibaühendusel, mis tagab kasutajale 

kõrge kvaliteediga internetiühenduse 

allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbps, 

mis: 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a) projektid aitavad ületada digitaalse 

lõhe ja parandada digitaalset kirjaoskust; 

Selgitus 

Programmi eesmärk peaks olema geograafilise digitaalse lõhe ületamine ja see peaks aitama 

parandada digitaalset kirjaoskust. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a. sisaldab süsteeme, mis on 
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vajalikud isikuandmete nõuetekohaseks 

kaitseks; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – 4. jagu – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b b. on kavandatud digitaalse lõhe 

vähendamise eesmärgiga; 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – 4. jagu – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt 

tasakaalustatud viisil projektidele, mis 

vastavad eespool nimetatud tingimustele, 

lähtudes saadud ettepanekutest ja 

põhimõttest „kes ees, see mees”. 

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt 

tasakaalustatud viisil. Projekte tuleks 

rahastada avalike hangete kaudu saadud 

ettepanekute alusel, kui eespool nimetatud 

tingimused on täidetud ja lähtudes 

põhimõttest „kes ees, see mees“. Sellega 

tagatakse vähem arenenud ja 

üleminekupiirkondade integreerimine, 

seades esikohale nende piirkondade 

projektid, mis on ühenduvuse ja digitaalse 

kirjaoskuse osas maha jäänud. Komisjon 

avaldab aruande, milles nimetatakse 

sellised geograafilised piirkonnad, 

lähtudes liikmesriikide esitatud teabest, 

hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist. 
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