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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise „Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse 

turu jaoks“ ja tema tegevuskava „5G Euroopa jaoks“, mis kujutavad endast liikmesriikide 

jaoks põnevat võimalust, et nende kultuuri- ja loomeinnovaatorid, eelkõige VKEd, saaksid 

konkureerida ülemaailmsel tasandil ja näidata oma ettevõtlus- ja innovatsioonialast annet; 

2. tunneb heameelt gigabitiühiskonna eesmärkide üle tagada võrgukiirus 100 Mbit/s kõigile 

Euroopa tarbijatele ja tulevikus võrgukiirus vahemikus 1–100 Gbit/s peamistele sotsiaal-

majanduslikele toimijatele, nagu koolid, suured transpordisõlmed, finantsasutused ja 

intensiivselt digilahendusi kasutavad äriühingud; 

3. väljendab heameelt ambitsioonika kava üle pakkuda põhi-, kesk- ja ülikoolides ning 

raamatukogudes 2025. aastaks ülikiiret internetti kooskõlas subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtetega; rõhutab, et kiirem ja parem ühenduvus pakub tohutuid 

võimalusi õpetamismeetodite edasiarendamiseks, teadustegevuse edendamiseks ja 

kvaliteetsete veebipõhiste haridusteenuste arendamiseks ning ka kaugõppeks paremate 

võimaluste loomiseks; rõhutab tõsiasja, et sellised võimalused edendavad õpetajate, laste 

ja tudengite digitaaloskusi ja meediapädevust, võimaldades samas liikmesriikidel jagada 

parimaid tavasid; rõhutab, et haridus- ja koolitussüsteemide kohandamine on ülioluline, et 

vastata ELis aina suurenevale nõudlusele digitaalsete oskustega professionaalide järele; 

juhib sellega seoses tähelepanu sellele, kui tähtis on investeerimine õpetajate elukestvasse 

arengusse; rõhutab, et tuleb teha täiendavaid pingutusi kodanike, eriti laste ja alaealiste 

meediapädevuse parandamiseks; 

4. on seisukohal, et Euroopa peaks tagama kvalifitseeritud inimeste pideva koolitamise 

seoses uute süsteemide ja uute rakendusvaldkondadega, luues ja tehes kättesaadavaks 

koostöös Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudiga 5G oskuste arendamise 

õppekavad; 

5. rõhutab võimalusi, mida pakub Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond üldiselt ja 

koostoimes teiste fondidega eelkõige avalike teenuste taristute arendamiseks; on 

veendunud, et jõupingutused peaksid keskenduma uute, süsteemide ja lahenduste 

väljatöötamist puudutavate digioskuste arendamisele haridusse tehtavate suurte 

investeeringute kaudu, sealhulgas koolide digiteerimise abil, mis koos võivad kaotada 

digilõhe ja ennetada digitaalset tõrjutust; 

6. on veendunud, et 5G on enam kui vaid lairiba-mobiilside areng ning et see on põhiline 

tegur, mis teeb võimalikuks tulevase digitaalse maailma, kõikjal kättesaadava ülikiire 

lairibataristu järgmise põlvkonna, mis toetab protsesside ümberkujundamist kõigis 

majandussektorites (tervishoid, energeetika, kommunaalteenused, tootmine, transport, 

autotööstus, virtuaalreaalsus, veebimängud jne), ning nõudluse kasvu tarbijaturgudel, mis 

mõjutab iga kodaniku elu; 

7. tunnistab, et 5G võib soodustada selliste põnevate ja murranguliste rakenduste ja 

kontseptsioonide arendamist, nagu asjade internet, mis võivad pakkuda hulgaliselt 

võimalusi kultuuri- ja loomevaldkonnale, luues uusi viise infosisu ja toodete laialdaseks 
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levitamiseks; 

8. rõhutab, et 5G võib muuta täielikult juurdepääsu infosisule ja selle levitamist ning 

parandada selle kasutajasõbralikkust, võimaldades samal ajal arendada uusi kultuuri- ja 

loomesisu vorme; rõhutab sellega seoses, et on vaja tõhusaid meetmeid piraatlusega 

võitlemiseks ja terviklikku lähenemist, et parandada intellektuaalomandi õiguskaitse 

jõustamist ning tagada tarbijatele seadusliku sisuni jõudmiseks lihtsad viisid; 

9. on veendunud, et 5G teeb võimalikuks uute kvaliteetsete teenuste osutamise, ühendab uusi 

tööstusharusid ja lõppkokkuvõttes parandab üha kogenumate ja nõudlikumate 

digikasutajate kliendikogemust; 

10. rõhutab, et audiovisuaalsektor on 5G edu üks peamisi tõukejõude Euroopas, tagades 

töökohad ja majanduskasvu, ning et selle edusammudel võib olla tugev ja positiivne mõju 

audiovisuaalmeedia väärtusahelale, sealhulgas infosisu tootmisele, innovatsioonile, 

levitamisele ja kasutuskeskkonnale; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles võtma 

arvesse selle sektori vajadusi ja eripärasid – eelkõige neid, mis on seotud ringhäälinguga; 

11. võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse teha ajutised sagedusalad 5G jaoks kättesaadavaks; 

tuletab sellega seoses meelde, kui oluline on võtta nõuetekohaselt arvesse 

ringhäälingusektori vajadusi ja eripära, mis on seotud sotsiaalselt ja kultuuriliselt 

väärtusliku Euroopa audiovisuaalmudeliga; 

12. rõhutab liikmesriikide vahelisi märkimisväärseid erinevusi seoses juurdepääsuga kiirele 

internetiühendusele ning seoses praeguse juurdepääsu puudumisega 3G ja 4G-le 

maakogukondades, geograafiliselt kaugetes ja eraldatud piirkondades; rõhutab, et oluline 

on pakkuda digitaalseid võimalusi ja tagada, et 5G arendamine vähendaks oluliselt 

kodanike vahelist digilõhet, eriti maa- ja linnapiirkondade vahel; kutsub komisjoni üles 

edendama võrgustike kasutuselevõttu ja toetama 5G-põhist innovatsiooni, ka kõrvalistes 

piirkondades, kus on vaja avaliku sektori investeerimise või kaasinvesteerimise mudeleid, 

et tagada sisu kvaliteeti ja mitmekesisust; soovitab töötada välja kohandatud pakkumise, 

et parandada sotsiaalselt kaitsetute elanikerühmade juurdepääsu taskukohastele 

põhiteenustele; rõhutab, et digitaalse taristu edasine kasutuselevõtt eelkõige hõredamalt 

asustatud aladel edendab sotsiaalset ja kultuurilist integratsiooni, moodsaid haridus- ja 

teabeprotsesse ning piirkondlikku kultuurimajandust, mis võimaldab teha edusamme 

paljudes valdkondades, sealhulgas hariduses ja meedias; 

13. väljendab heameelt järjepideva lähenemisviisi edendamise üle sagedusalade 

kasutuslubade katvusega seotud kohustuste kohandamise osas, et elavdada 

maapiirkondade ühendusi; rõhutab, et erasektori investeeringuid internetiühendusse tuleks 

soodustada lisaks linnapiirkondade konkurentsivõimelistele suuremahulistele turgudele ka 

maapiirkondades, mis on alateenindatud ja kus teenuste osutamine on vähem tulus; 

14. nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid rakendaksid kiiresti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

6. juuli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/1148 (meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja 

infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus)1 sätted eesmärgiga tagada 

turvalisuse piisav tase, et kõnealune kava oleks tõhus ja jätkusuutlik; 

                                                 
1 ELT L 194, 19.7.2016, lk 1. 



 

AD\1117872ET.docx 5/6 PE595.493v02-00 

 ET 

15. soovitab komisjonil koostada igal aastal 5G tegevuskava käsitleva eduaruande, kus 

antakse muu hulgas aru soovituste kohta, ning teavitada Euroopa Parlamenti tulemustest. 
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