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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

internetiühenduse kohta kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: 

Euroopa gigabitiühiskond ja 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatist „Ühenduvus 

konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks – Euroopa gigabitiühiskonna poole“ 

(COM(2016)0587) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 

(SWD(2016)0300), 

– võttes arvesse komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatist „5G Euroopa jaoks: 

tegevuskava“ (COM(2016)0588) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 

(SWD(2016)0306), 

– võttes arvesse komisjoni 14. septembri 2016. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side 

seadustik (COM(2016)0590), 

– võttes arvesse komisjoni 14. septembri 2016. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 

nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades 

(COM(2016)0589), 

– võttes arvesse komisjoni 14. septembri 2016. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa 

Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (COM(2016)0591), 

– võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu 

strateegia“ (COM(2015)0192) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 

(SWD(2015)0100), 

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2014. aasta teatist „Eduka andmepõhise majanduse 

suunas“ (COM(2014)0442), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsust nr 

243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm1, 

– võttes arvesse komisjoni 2. oktoobri 2013. aasta teatist „Õigusloome kvaliteet ja 

tulemuslikkus (REFIT): saavutused ja järgmised sammud“ (COM(2013)0685), 

– võttes arvesse komisjoni 19. aprilli 2016. aasta teatist „IKT standardimise prioriteedid 

digitaalsel ühtsel turul“ (COM(2016)0176), 

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta 

                                                 
1 ELT L 81, 21.3.2012, lk 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=ET&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192
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digitaalse ühtse turu aktiks1, 

– võttes arvesse komisjoni 2. veebruari 2016. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsus sagedusala 470–790 MHz kasutamise kohta liidus 

(COM(2016)0043),  

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2016. aasta järeldusi (EUCO 26/16), 

– võttes arvesse komisjoni 25. septembri 2013. aasta teatist „Avatud haridusruum: 

Innovaatilised õpetamis- ja õppemeetodid kõigi jaoks uue tehnoloogia ja avatud 

õppematerjalide kaudu“ (COM(2013)0654), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 

2013/35/EL, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses töötajate 

kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega 

(20. üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/40/EÜ2, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- 

ja tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni 

ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et 5G hakkab hoogustama innovatsiooni, tuues kaasa murrangulise 

muudatuse kõigis tööstusharudes ja luues uusi kasutusolukordi, kvaliteetseid teenuseid 

ja tooteid, tuluvooge ja ärimudeleid, edendades tööstusharude konkurentsivõimet ja 

tarbijate rahulolu;  

B. arvestades, et 5G-mobiilsidevõrkude arhitektuur on varasemate põlvkondade omast 

oluliselt erinev, et vastata ülikiirete võrkude oodatavatele ärilistele ja jõudlusnõuetele, 

eelkõige latentsusaja ja töökindluse seisukohast; 

C. arvestades, et tulevane Euroopa ühiskond ja Euroopa majandus sõltuvad tugevalt 5G-

taristust, millel on palju ulatuslikum mõju kui olemasolevatel traadita juurdepääsuga 

võrkudel, et pakkuda kvaliteetseid ja kiiremaid kommunikatsiooniteenuseid, mis on 

kättesaadavad kõikjal ja kogu aeg; 

D. arvestades, et 5G-võrkude kasutuselevõtt toimub peamiselt äriliste investeeringute 

kaudu ja eeldab investeerimist soodustavat regulatiivset keskkonda; arvestades, et 

haldustingimuste ühtlustamine on äärmiselt tähtis, näiteks selleks, et võtta kasutusele 

väikese raadiusega tugijaamad rangeks ja õigeaegseks spektri ühtlustamiseks ning 

ülikiire võrgu arendamiseks vastavalt praegu Euroopa elektroonilise side seadustikus 

esitatud ettepanekule;  

E. arvestades, et 5G ja gigabitiühiskonna elluviimiseks on vaja täpset ajakava, koostööd 

kõigi sidusrühmadega ja asjakohaseid investeeringuid kõigi tingimuste täitmiseks 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009. 
2 ELT L 179, 29.6.2013, lk 1. 
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nõutud tähtajaks;  

I. 5G eesmärgid – põlvkondade vahetusega kaasnevad nõudmised 

1. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle koostada 5G tegevuskava, mille eesmärk 

on teha EList maailma liider standarditud 5G-võrkude kasutuselevõtu valdkonnas 

aastatel 2020–2025; 

2. kiidab heaks gigabitiühiskonna eesmärgid tagada võrgukiirus 100 Mbit/s kõigile 

Euroopa tarbijatele ja pikas perspektiivis võrgukiirus vahemikus 1–100 Gbit/s 

peamistele sotsiaal-majanduslikele toimijatele, nagu intensiivselt digilahendusi 

kasutavad äriühingud, suured transpordisõlmed, finantsasutused ja koolid;  

3. juhib tähelepanu asjaolule, et 5G-süsteemid peavad saama toimida väga laias 

sagedusvahemikus: alates sagedusest alla 1 GHz kuni sageduseni 100 GHz ning 

maksimaalse võimaliku sageduseni 300 GHz; märgib, et sagedused vahemikus 3–6 GHz 

ja üle 10 GHz peaksid tagama ülisuure andmeedastuskiiruse ja jõudluse tihedalt 

asustatud piirkondades; 

4. rõhutab, et vaja on ühtset raadiospektri strateegiat ja sealhulgas riiklikke tegevuskavasid 

5Gga seotud probleemide lahendamiseks, käsitledes inimestevahelist, masinatevahelist 

ja asjade internetiga seotud sidet eri tasanditel, nagu ühenduskiirus, mobiilsus, 

latentsusaeg, töötsükkel, töökindlus jne; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et 5G traadita võrkude ehitamisel tuleb paindlikult ja 

tõhusalt kasutada raadiospektri kõiki kättesaadavaid külgnematuid osi ja sealhulgas 

700 MHz sagedusala väga erinevateks võrgu kasutuselevõtu stsenaariumideks, 

keskendudes selgelt kättesaadavate sagedusalade ühtlustamisele piirkondlikul tasandil;  

6.  märgib, et sektori osapooltele tuleks kohaldada võrdseid tingimusi ning paindlikkust, et 

töötada välja oma võrgud ning valida investeerimismudel ja kõige asjakohasem 

tehnoloogia, sealhulgas valguskaabelühendus koju (fibre-to-the-home, FTTH), WiFi, 

G.fast, 2G, kaabel, satelliit või mis tahes muu kiire arengu tehnoloogia, mille abil 

ühendada kõik eurooplased ülikiirete võrkudega; 

II. Gigabitiühiskonnast tuleneva kasu võimaldamine  

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

mis teeb võimalikuks tulevase digitaalse maailma kui kõikjal kättesaadava ülikiire 

lairibataristu järgmise põlvkonna, mis toetab protsesside ümberkujundamist kõigis 

majandussektorites (avalik sektor, tervishoid, energeetika, kommunaalteenused, 

tootmine, transport, autotööstus, virtuaalreaalsus, veebimängud jne) ning tagab kiired, 

paindlikud ja väga individuaalsed teenused, mis parandavad iga kodaniku elu; 

8. märgib, et 5G peaks olema määrava tähtsusega digilõhe kõrvaldamisel ja interneti 

kasutuselevõtu suurendamisel, eelkõige maa- ja äärepoolseimates piirkondades; 

9. väljendab heameelt algatuse WiFi4EU üle, mille eesmärk on edendada tasuta internetti 

kohalikes kogukondades ELi rahastatava kava abil; märgib, et juurdepääsukiirus kasvab 

ning kuna sageneb kasutamine mitmes traadita seadmes, peab raadio-kohtvõrk vastama 
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läbivühenduvuse nõuetele;  

10. rõhutab, et 5G-tehnoloogia areng on aluseks IKT-võrgutaristu ümberkujundamisele, et 

saavutada kõikehõlmav arukas ühenduvus: arukad autod, arukad võrgud, arukad linnad, 

arukad tehased jne; on veendunud, et ülikiire lairibaühendus ning arukad ja tõhusad 

võrgu omadused, mis aitavad tagada peaaegu kohese ühenduvuse inimeste, inimeste ja 

masinate ning omavahel ühendatud masinate vahel, annavad uue tähenduse 

kasutajatevahelisele ühenduvusele, mida võimaldavad raadiosidevõrkude paradigmad, 

nagu silmusvõrgud, dünaamiline võrgu tükeldamine ja tarkvaralistele lahendustele 

suunatud (softwarisation) tehnoloogia; 

11. on veendunud, et 5G teeb võimalikuks uued kvaliteetsed teenused, ühendab uusi 

tööstusharusid ja lõppkokkuvõttes parandab üha kogenumate ja nõudlikumate 

digikasutajate kliendikogemust; 

12. on seisukohal, et digioskuste arendamine ja täiustamine peaks toimuma haridusse 

tehtava suure investeeringu abil, millel on kaks peamist eesmärki: sellise kõrge 

kvalifikatsiooniga tööjõu koolitamine, kes suudab tehnoloogilised töökohad säilitada ja 

neid luua, ning digilõhet ja tõrjutust põhjustava digikirjaoskamatuse likvideerimine; 

III. Poliitiline lähenemisviis 

13. kiidab heaks komisjoni algatuse tugevdada Euroopa investeerimiskava selliste 

rahastamisvahendite raames (Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, Euroopa 

ühendamise rahastu), mis on ette nähtud gigabitiühenduvuse strateegiliste eesmärkide 

rahastamiseks aastani 2025; 

14. palub komisjonil tagada, säilitada ja näha ette 5G tegevuskava rahastamine asjakohasel 

tasemel, pidades silmas järgmist mitmeaastast finantsraamistikku (2020–2027);  

15. on veendunud, et parim meetod gigabitiühiskonna saavutamiseks seisneb tehnoloogiat 

hõlmavas lähenemisviisis, mida toetab suur hulk investeerimismudeleid, nagu avaliku ja 

erasektori investeeringud või kaasinvesteeringud; märgib, et kaasinvesteeringud 

ülikiiretesse võrkudesse võivad aidata koondada vahendeid, tagada erinevaid paindlikke 

raamistikke ja vähendada kasutuselevõtu kulusid; 

16. rõhutab, et ärilisi investeeringuid peaks toetama selline poliitiline ja regulatiivne 

keskkond, kus lähtutakse prognoositavusest ja investeeringutasuvuse kindlusest, ning 

nende tegemine ei tohiks edasi lükkuda seoses liiga laiahaardeliste riiklike kavadega, 

mis võivad takistada 5G kasutuselevõttu;  

17. palub liikmesriikidel täielikult rakendada 5G tegevuskava piirkondades ja linnades 

võetavate sidusate ja õigeaegsete meetmete abil, millega ergutatakse ja soodustatakse 

sektoriülest innovatsiooni ja edendatakse kogu tööstusharu hõlmavat majanduskoostöö 

raamistikku; 

18. palub komisjonil võtta juhtroll sektoritevahelise keeleülese 5G koostalitlusvõime 

edendamisel ja eraelu puutumatust austavate, usaldusväärsete ja turvaliste teenuste 

toetamisel ning pidada riiklikke majandus- ja geograafilisi tingimusi ühise strateegia 

lahutamatuks osaks; 
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19. märgib, et iga sektor peaks välja töötama oma standardimise tegevuskava, tuginedes 

tööstusharu juhitavatele protsessidele, ning omama tugevat soovi jõuda ühiste 

standarditeni, millest võivad saada ülemaailmsed standardid; 

20. toetab integreeritud lahenduste väljatöötamist ning katseid, millele järgnevad 

tööstusharuülesed katsed ulatuslike katseprojektide raames, et vastata gigabitiühiskonna 

nõudmisele teenuste järele; 

21. rõhutab vajadust ühtlustada Euroopa lähenemisviis elektromagnetväljade küsimuses 

vastavalt rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni suunistele, 

mida Maailma Terviseorganisatsioon on ametlikult tunnustanud; 

22. rõhutab, et gigabitiühiskonna väljaarendamiseks on vaja vähem ja lihtsamaid eeskirju, 

mis peaksid olema tulevikku suunatud, investeerimist ja innovatsiooni soodustavad ning 

põhinema turu konkurentsiolukorra hindamisel; rõhutab, et taristupõhise konkurentsiga 

kaasneb reguleerimise vähendamise potentsiaal ja see võimaldab õiglast pikaajalist 

investeeringutasuvust; 

23. rõhutab, et riiklikud lairibakavad tuleb hoolikalt läbi vaadata ning nendes tuleb käsitleda 

kõiki 5G valdkondi, säilitada mitme tehnoloogia põhine lähenemisviis, toetada 

regulatiivset paindlikkust ja maksimeerida innovatsiooni ja leviala ulatus;  

24. palub komisjonil hinnata riiklikke lairibakavasid, et teha kindlaks puudujäägid ning 

koostada edasiste meetmete võtmiseks riigipõhised soovitused; 

25. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle luua osaluspõhine lairibaühenduse platvorm, 

et tagada avaliku ja erasektori ning kohalike ja piirkondlike asutuste laialdane 

osalemine;  

26. tuletab meelde, et VKEd saaksid 5G-lahendustele juurdepääsust märkimisväärselt kasu; 

palub komisjonil täpsustada oma tegevuskavasid, et hõlbustada VKEde juurdepääsu 5G 

osaluspõhisele lairibaühenduse platvormile; 

27. toetab komisjoni esitatud kava näha ette spektri ühtlustamine ja litsentsi pikaajaline 

kestus (vähemalt 25 aastat), mis suurendab stabiilsust ja investeerimiskindlust; märgib, 

et otsused asjaomastes küsimustes tuleks teha kõikides liikmesriikides ühel ajal, et võtta 

vastu siduvad suunised spektri eraldamise protsessi teatavate tingimuste kohta; 

28. palub ELil koordineerida Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni Liidus tehtavaid 

jõupingutusi, et tagada ühtne ELi poliitika; rõhutab, et Euroopa spektri ühtlustamise 

vajadused 2020. aasta järgse 5G jaoks tuleks sätestada enne 2019. aasta ülemaailmset 

raadiosidekonverentsi (WRC-19); 

29. soovitab komisjonil näha ette iga-aastane eduaruande koostamine, sõnastada soovitused 

5G tegevuskava kohta ning teavitada Euroopa Parlamenti tulemustest; 

° 

° ° 

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
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ning liikmesriikidele. 
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SELETUSKIRI 

Gigabitiühiskonna väljaarendamise kontseptsioon põhineb 5G-lahenduste kasutuselevõtmisest 

tulenevatel võimalustel. 5G avab digitaalses maailmas uue etapi uute kvaliteetsete võrkude ehk 

ülikiirete võrkude loomisega. Taristust saab tegur, millele tuginevad uued 

ühenduvusvõimalused. 

  

5G-infrastruktuuri väljaarendamine eeldab aga teatavate tingimuste täitmist. Investeerimist 

soodustav regulatiivne keskkond peaks kaasa tooma õiguskindluse, läbipaistvuse, võrdsuse ja 

eeskirjade lihtsustamise, mis on praeguse ja tulevase elektroonilise side jaoks määrava 

tähtsusega. Taristupõhine konkurents peaks kaasama kõik võimalikud partnerid, kes 

konkureerivad investeeringute pärast paindlike tulutoovate kaasinvesteerimismudelite 

raamistikus. Spektri eraldamist tuleks ühtlustada, et tagada otsuste ja lahenduste järjekindlus. 

Lisaks tuleks kogu ELis teha ühiseid jõupingutusi, et hallata 700 MHz sagedusala ja vahemikku 

1–100 GHz jäävate sageduste kättesaadavust pikas perspektiivis. Kõik ELi liikmesriigid 

peaksid olema valmis tegelema standardimise ja koostalitlusvõime küsimusega ühises 

raamistikus. Ühtlasi peaksid paljud tööstusharud olema nõus välja töötama oma tegevuskavad, 

et teha kohandusi vastavalt 5G-ühenduvuseks ja -sideks vajalikele tehnilistele nõuetele. 5G 

täielikku potentsiaali saab ära kasutada üksnes juhul, kui arendatakse tihedad partnerlussuhted 

nn vertikaalsete tööstusharudega. On hädavajalik, et õpiksime töötama süsteemsemalt 

tööstusprotsesside üleselt. 

 

5G arendamise aluseks on teatavad peamised tõukejõud, nagu arusaamine sellest, millised 

majanduslikud ja individuaalsed eelised kaasnevad 5G kasutuselevõtuga. Nimetatud eeliste 

hulka kuuluvad asjade interneti areng, isejuhtivad autod, e-tervise ja telemeditsiini laialdasem 

kasutamine (mis aitab omakorda kaasa tõelisele paradigma muutusele tervishoius), täiesti uued 

õpetamise ja õppimise võimalused, mis tulenevad hariduses kasutatavatest virtuaalreaalsuse 

vahenditest, uued meelelahutusmudelid, arukate linnadega seotud võimalikud saavutused ja 

digitaalse põllumajanduse uued võimalused. 5G kasutuselevõtt sillutab teed uutele toodetele ja 

teenustele, mis on kõik kasutajasõbralikumad ja kohandatud inimeste vajadustele ning tõstavad 

seega tarbijate rahulolu. Majanduskasv ergutab nõudlust. Asjaomane nõudlus muudab 

investeerimise 5Gsse pikas perspektiivis tulusamaks ja tagab nõuetekohase 

investeeringutasuvuse taseme. 

 

On selge, et kuigi uue taristuga kaasnevad võimalused, sellest taristust tulenev kaasatus ja 

nõudlus 5G-taristu järele muudavad ühiskonna suhtumist, nõuavad need ka uusi oskusi. 

Seetõttu tuleks arvestada ka 5G kasutuselevõtu haridusmõõdet. 

  

Euroopal on 5G abil suurepärane võimalus kujundada ümber telekommunikatsiooniteenuste 

sektor. Oleme nüüd põnevate arengusuundade teelahkmel. Ma eeldan, et ELi tööstus tervikuna 

paneb aluse 5G-tehnoloogia kaugeleulatuvale arengule ja kasutuselevõtu tegevuskavale. 

 

Komisjon esitas hästi väljatöötatud tegevuskava, ajakava ja konkreetsed meetmed. Lähiajal on 

kavas heaks kiita Euroopa elektroonilise side seadustik. Määrava tähtsusega on siiski kõigi 

sidusrühmade vaheline koostöö selle protsessi raames. Liikmesriigid peavad olema valmis 

osalema selgetes, ühistes ja ühtlustatud otsustusprotsessides. Kui riiklikke lairibakavasid ei 

võeta vastu õigeaegselt, ei ole võimalik käivitada investeerimist ning tehnoloogia ja lahenduste, 

eelkõige 5G raames kiudoptiliste lahenduste kasutamise väljatöötamist. Kui EL ei avalda 

ülemaailmsel raadiosidekonverentsil toimuvatel aruteludel aktiivselt ja järjekindlalt survet, on 
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keeruline saavutada rahuldavaid otsuseid gigahertsidega seotud sageduste kättesaadavuse 

küsimuses. Kui puudub koostöö komisjoni, liikmesriikide, ettevõtjate esindajate ja 

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti vahel, ei ole meil 

võimalik ühtlustada spektri eraldamise protsessi. Kui ELi institutsioonid, valitsused ning 

kohalikud ja piirkondlikud asutused ei tee omavahel koostööd, ei saa investeerida kaasavasse 

taristusse, mis pakub kõigile, sealhulgas maa- ja äärepoolseimate piirkondade elanikele 

täielikku juurdepääsu ülikiiretele 5G-võrkudele. Eespool nimetatud eesmärke on väga keeruline 

saavutada ilma üldsuse asjakohase osaluseta ning nüüdsest peale ja pärast 2020. aastat uue 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 5Gd käsitlevale tegevuskavale eraldatavate riiklike ja 

ELi rahaliste vahenditeta. 

 

On väga oluline sellest lähtuvalt analüüsida kõiki tingimusi, mis on vajalikud, et võtta 5G 

aastaks 2025 täielikult kasutusele, ja need kehtestada. 

Sama oluline on kooskõlastada kõikide sidusrühmade jõupingutused, et saavutada 5G vallas 

seatud eesmärgid. On selge, et kui kõik 5Gd käsitlevas tegevuskavas ette nähtud meetmed ja 

tegevused viiakse edukalt ellu, tuleneb sellest Euroopa majandusele ja kõigile liidu kodanikele 

hulgaliselt kasu. 

 


