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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab muret, et EL on 4G kättesaadavuse ja 5G kasutuselevõtu prognooside poolest 

Põhja-Ameerikast ja osadest Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest maha jäänud; on 

seisukohal, et Euroopal on vaja järelejõudmiseks palju ära teha, kuna 2015. aastal oli üle 

75 %-l USA elanikkonnast juurdepääs 4G võrgule, samal ajal kui ELis oli see ainult 

28 %-l elanikkonnast; väljendab lisaks muret, et tööstusharu prognooside kohaselt on 

Põhja-Ameerikas 2022. aastaks üle 110 miljoni 5G abonemendi, samal ajal kui Lääne-

Euroopas on neid ainult 20 miljonit; väljendab muret tõsiasja pärast, et ükski 28 

liikmesriigist ei ole täitnud digitaalarengu tegevuskava eesmärki saavutada 

sajaprotsendiline kiire ja ülikiire internetiga kaetus; juhib tähelepanu sellele, et keskmine 

järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrguga kaetus on mõnedes liikmesriikides alla 25 %; 

2. on veendunud, et 5G on enam kui lairibatehnoloogia edasiarendus, sest kõikjal 

kättesaadava ülikiire lairibataristu järgmine põlvkond jõuab olemasolevatest traadita 

juurdepääsu võrkudest kaugemale; märgib, et need muudatused võivad toetada protsesside 

ümberkujundamist arvukates majandussektorites ning võimaldavad elada, õppida ja 

töötada kõikjal Euroopas; on veendunud, et parem internetiühendus võib aidata Euroopas 

kaasa majanduskasvule, töökohtade loomisele, territoriaalsele ja sotsiaalsele 

ühtekuuluvusele ja konkurentsivõimele, edendades samal ajal võrdseid võimalusi ja 

soolist võrdõiguslikkust ning parandades inimeste elatustaset; 

3. rõhutab, et gigabitiühiskonna loomiseks on tarvis märkimisväärseid investeeringuid ja see 

on väljakutse investoritele, operaatoritele ja teenuseosutajatele, samuti on see väljakutseks 

teiste tööstusharudega koostoime tekitamise seisukohast; juhib tähelepanu asjaolule, et 

järgmisel kümnendil läheb tarvis täiendavalt 155 miljardit eurot, et tagada digitaalse ühtse 

turu jaoks gigabitiühenduvus; märgib, et täiendavad investeeringud on kriitilise tähtsusega 

selleks, et ühikuhind oleks tarbija jaoks madalam ning paraneks teenuste kvaliteet ja 

suureneks katteala; märgib, et tööstusharu uuringud näitavad, et üle 90 % megabaidi 

ühikuhinna alanemisest annavad investeeringud (vastandina staatilistele mõjudele, nagu 

konkurents); märgib, et megabaidi hinnas mõõdetuna on USA tarbijate jaoks 

märkimisväärselt odavam turg kui Euroopa; usub, et mõõtmine keskmises tulus kasutaja 

kohta (ARPU) võib olla eksitav, arvestades et see ei väljenda USA tarbijate kasutatavat 

suuremat kiirust, suuremaid andmepakette või piiramatuid pakkumisi; 

4. rõhutab, et 5G võrgu kasutuselevõtt sõltub osaliselt üleeuroopalisest toetuste ja 

rahastamisvahendite kaudu rahastamisest; palub liikmesriikidel pöörata Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide raames programmitöö perioodil 2014–2020 erilist 

tähelepanu projektidele, mille eesmärk on laiendada internetile juurdepääsu; märgib, et 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest eraldatakse käesoleval programmitöö 

perioodil digitaalse ühtse turu tagamiseks kokku 21,4 miljardit eurot, sh 6 miljardit eurot 

kiirete lairibavõrkude kasutuselevõtuks; tunnistab nende avaliku sektori vahendite 

olulisust komisjoni eesmärkide saavutamiseks, kuid on seisukohal, et erasektorist on vaja 

kaasata märkimisväärselt rohkem kapitali, kui Euroopa soovib tagada järgmise kümnendi 

jooksul 155 miljardi euro väärtuses lisainvesteeringuid; on veendunud, et Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest võib eriti palju kasu olla hõredalt asustatud 
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piirkondades, kus turule orienteeritud lahendused ei ole täieliku territoriaalse kaetuse 

saavutamisel edukad; 

5. kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriigid, kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 

ja teised sidusrühmad oskaksid kasutada mitmesuguseid toetusi, vähese riskiga 

rahastamisvahendeid ning avaliku ja erasektori partnerlusi, mis on mõeldud ühenduvuse 

projektidele; on seisukohal, et püsivõrkude laiendamiseks ja gigabitiühenduvuse 

tagamiseks on vaja paremat koostööd kohalikul ja piirkondlikul tasandil, et võimaldada 

toetusesaajatele konkurentsivõimelisi pakkumisi ja atraktiivseid hindu, stimuleerides 

samal ajal uusi investeeringuid; pooldab sellise internetipõhise vahendi loomist, mis 

võimaldab taristuinvestoritel saada ülevaate kõigist saadavalolevatest 

rahastamisvõimalustest; tunnustab lairibaühenduse fondi käivitamist, kuid nõuab 

tungivalt, et Euroopa Investeerimispank ja komisjon keskenduksid olemasolevate IT-

sektorit toetavate programmide, näiteks programmi „Horisont 2020“ täiustamisele, mitte 

ei looks uusi programme; palub, et komisjon edendaks võimalikku koostoimet Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide ja EFSI vahel ning samuti muude ELi rahastamise 

allikatega; 

6. tunnistab, et tulud kogu telekommunikatsioonitööstuses kahanevad ja see kujutab endast 

märkimisväärset probleemi gigabitiühiskonna saavutamiseks vajalike täiendavate 

investeeringute tegemisel; juhib tähelepanu asjaolule, et tehingute rahastamine on tihedalt 

seotud aktsiahindadega ning sellega seoses saab laene ja muid rahalisi vahendeid tagada 

siis, kui investeeringul on garanteeritud tootlus pika ajavahemiku vältel; kutsub lisaks 

komisjoni üles uurima, kuidas kohalikud ametiasutused ja muud teenuseosutajad saavad 

turule siseneda, et pakkuda spetsialiseeritud teenuseid alternatiivsete ärimudelite raames; 

peab oluliseks kindlustada olemasolevate investeerimisprogrammide tulusus ja vajaduse 

korral luua muid stiimulite süsteeme, et investorid toetaksid 5G sektorit; 

7. palub komisjonil tagada ja säilitada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal 5G 

tegevuskava rahastamine asjakohasel tasemel; märgib, et liikmesriikide jaoks ei ole ette 

nähtud siduvat kohustust 5G tegevuskavas sisalduvate eesmärkide saavutamiseks; palub 

komisjonil hinnata riiklikke lairibaühenduse kavasid, et teha kindlaks puudujäägid ning 

koostada vajaduse korral edasiste meetmete võtmiseks riigipõhised soovitused; kutsub 

liikmesriike üles töötama riiklike lairibaühenduse kavade osana välja riiklikud 5G 

kasutuselevõtu tegevuskavad; 

8. kutsub komisjoni üles võtma uue reguleeriva raamistiku loomisel ja selle rakendamisel 

arvesse kõigi piirkondade spetsiifilisi geograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke olusid, et 

saavutada terviklik 5G kasutuselevõtt ja maksimeerida selle majanduslikku mõju kõigis 

liikmesriikides; rõhutab, et investeeringuid tuleks toetada poliitika ja regulatiivse 

keskkonnaga ja need ei tohiks hilineda liiga ambitsioonikate avaliku sektori kavade tõttu, 

mis võivad takistada 5G rakendamist; märgib, et ettevõtetel on vaja suuremat kindlust 

kaasatava tehnoloogia osas ja kindlustunnet, et kaasinvesteerimise protsess viiakse läbi 

õiglasel ja avatud viisil; 

9. kutsub komisjoni üles põhjalikumalt analüüsima nõudlust 5G tehnoloogia järele, 

arvestades, et seda valdkonda ei ole piisavalt uuritud ja arvamused selle kohta on 

äärmiselt erinevad; märgib, et komisjoni esmase uuringu selles küsimuses viis läbi 

tehnoloogiauuringute konsultatsioonifirma; palub eelkõige rohkem konsulteerida 
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akadeemiliste ringkondade ja taristuinvesteeringute tegijatega, et saada tulevasest 5G 

nõudlusest usaldusväärne ülevaade; on veendunud, et komisjon peaks koostama ja 

avaldama ülevaate, mis koondab kõik olemasolevad uuringud Euroopa 5G nõudluse kohta 

ühte uurimistöösse; soovitab komisjonil koostada igal aastal 5G tegevuskava käsitleva 

eduaruande (koos soovitustega) ning teavitada Euroopa Parlamenti selle tulemustest; 

10. soovitab komisjonil järgida gigabitiühiskonna poole püüeldes tehnoloogia neutraalsuse 

põhimõtet; on veendunud, et tehnoloogiaga seotud valikud tuleks eelkõige jätta 

turuosaliste teha, et tagada tegelikule nõudlusele vastavus; toetab lisaks sümmeetrilist 

reguleerimist, millega ei takistata uute või väiksemate ettevõtete turulepääsu; juhib 

komisjoni tähelepanu sellele, kui oluline on läbipaistev konkurents 5G tehnoloogia 

arendamise ja rakendamise kõigil tasanditel; 

11. on veendunud, et 2016. aasta septembris komisjoni poolt avaldatud ambitsioonikaid 

eesmärke ei saavutata ilma, et liikmesriikidele, nende reguleerivatele asutustele ning 

piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele antaks suuremaid volitusi ning ilma kõigi 

nende toimijate vahelise koostööta; juhib tähelepanu sellele, et Elektroonilise Side 

Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) arvamuses uue 

elektroonilise side raamistiku kohta juhitakse tähelepanu võimalusele, et ELi tasandil 

sekkumine ja bürokraatia kasvavad, kuid sõltumatus satub ohtu; nõuab seetõttu tõhusat 

rakendamist; on veendunud, et 5G koordineeritud kasutuselevõtuks kõigis ELi 

liikmesriikides on vaja võtta arvesse iga riigi spetsiifilisi majanduslikke ja geograafilisi 

olusid; võtab teadmiseks BERECi kavandatud struktuurireformid, mis võivad 

organisatsiooni enda kõrgetasemelise arvamuse kohaselt muuta BERECi ELi 

detsentraliseeritud asutuseks, kus ekspertide töörühmi juhivad alalised töötajad; võtab 

samuti teadmiseks BERECi seisukoha võimaliku uue vetoõiguse kohta (riikide 

reguleerivate asutuste regulatiivsete abinõude suhtes) ning komisjoni ettepanekud näha 

uues seadustikus ette rakendusaktid, mis võimaldavad piiriüleste vaidluste lahendamiseks 

ülalt alla meetmeid; on veendunud, et riikide reguleerivad asutused on 

telekommunikatsiooni käsitlevate otsuste kavandamiseks, rakendamiseks ja 

läbivaatamiseks sobivaimad; on veendunud, et BERECil on siiani olnud proportsionaalne 

roll ühtlustamise tagamisel kogu Euroopas ja nende reformidega on oht see tasakaal 

kaotada; 

12. kordab, et uue elektroonilise side raamistiku loomise jaoks on oluline täiendav 

lihtsustamine ELi tasandil; väljendab heameelt nelja olemasoleva direktiivi 

konsolideerimise üle ühtseks elektroonilise side seadustikuks; on veendunud, et 

lihtsustamine ja selgemaks muutmine võib aidata ettevõtetel investeerida; väljendab 

heameelt ka läbipaistvust käsitlevate uute eeskirjade üle, mille kohaselt antakse tarbijatele 

kõige olulisem teave lepingu kohta lühidokumendina; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

ning kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused võtaksid endale juhtrolli 5G võrkude 

rajamisel vastutustundlikul ja kaasaval viisil, millega tagatakse ka tarbijate õigused;  

13. rõhutab, et rahalise abi andmisel peaks püüdma saavutada geograafiliselt tasakaalustatud 

jaotust, võttes arvesse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõtet 

ning IKT taristu eri arengutasandeid; 

14. toonitab, et avalike e-teenuste kättesaadavus on oluline ning kaasaaegne sidetaristu aitab 

luua teenuseid ja rakendusi, mida kasutavad nii avaliku sektori asutused, ettevõtjad kui ka 
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elanikud; tõstab esile koostööd ülikoolikeskuste ja uurimisinstituutide vahel, kellel on 

potentsiaal saada partneriteks 5G võrkude projektide väljatöötamisel ja elluviimisel ning 

suurenda ühtlasi võimalikult palju sünergiat programmiga „Horisont 2020“; märgib lisaks, 

et kuna vaja on uusi oskusi ja muudatusi hariduse vallas, tuleks 5G arendamise 

rakendamise hariduslikku mõõdet käsitleda Euroopa Sotsiaalfondi võimaluste abil; kordab 

vajadust edendada e-kaasatust ja internetiühenduse kättesaadavust ka vanemate inimeste 

jaoks; on seisukohal, et need on olulised tegurid ka kodanikuaktiivsuse ja sotsiaalse 

kaasatuse seisukohast; 

15. peab kiiduväärseks kindlustunnet, mille loob investorite jaoks 25-aastaste tegevuslubade 

andmine sageduste eraldamisel ja muu hulgas hiljuti saavutatud poliitiline kokkulepe 700 

MHz sagedusala kasutamise kohta lairiba-mobiilside jaoks; kutsub komisjoni üles oma 

ühtlustamismeetmeid läbi vaatama, kuna üks kolmandik sagedusalast, mida saaks 

kasutada mobiilseks traadita lairibaühenduseks, on endiselt eraldamata; ergutab komisjoni 

tegema rahvusvahelist koostööd, et saavutada 5G jaoks ühtsed standardid; palub, et 

komisjon kohandaks spektri haldamist väga tehnoloogilise keskkonnaga; usub, et 5G 

võrkude kasutuselevõtul kogu Euroopas on keskse tähtsusega sagedusala kättesaadavus; 

tõdeb, et ettevõtetel on ikka veel suur ebakindlus sagedusalade osas, mis lõpuks 5G 

tehnoloogia jaoks kasutusele võetakse; märgib, et tõenäoliselt tekib 5G sagedusala suhtes 

arvestatav nõudlus, nagu on praegu 4G sagedusala puhul, mistõttu kulud investorite jaoks 

tõenäoliselt kasvavad; 

16. juhib komisjoni tähelepanu võrguga kaetusega seotud küsimustele; märgib, et digilõhe 

teatavate piirkondade – eriti maa- ja linnapiirkondade – vahel on endiselt arvestatav; 

märgib, et oma kaugest asukohast tulenevalt ei saa maapiirkonnad tõenäoliselt 

gigabitiühiskonnast samasugust tuntavat kasu kui linnad, sest ühenduse pakkumine on 

ebaühtlane ja ei vasta hästi vajadustele; kinnitab veendumust, et gigabitiühiskonnaga 

seoses on vaja kindlat ambitsiooni ning esmajoones tuleks keskenduda 4G üleüldise 

kättesaadavuse tagamisele; nõuab lisaks 5G tehnoloogia arendamist maapiirkondade 

jaoks; väljendab muret asjaolu pärast, et 5G tehnoloogia on praegu jätkusuuteline ainult 

tihedalt asustatud piirkondades ja see võib veelgi suurendada digitaalset lõhet; on 

veendunud, et suure jõudlusega gigabiti tasandil internetiteenuste üleüldine kättesaadavus 

on möödapääsmatu selleks, et vältida suurenevat digilõhet linna- ja maapiirkondade vahel 

ning edendada majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse digitaalset mõõdet; 

tunnistab, et kuna maapiirkondadesse investeerimine eeldab inimese kohta 

proportsionaalselt suuremat investeeringut, tekib oht, et maapiirkonnad jäävad maha; 

märgib, et digitaalne lõhe tähendab, et kuigi 58 % ELi rahvastikust elab maapiirkondades, 

kõrvalistes ja mägipiirkondades, on ainult 25 % kaetud kiirusega, mis on suurem kui 30 

Mbit/s; tunnistab seetõttu, et komisjoni eesmärk saavutada aastaks 2025 kõigile 

majapidamistele nii linna- kui ka maapiirkondades vähemalt 100 Mbit/s allalaadimiskiirus 

on väga ambitsioonikas; 

17. tuletab meelde, et märkimisväärne kontrast lairibaühenduse kiiruse vahel paljude 

liikmesriikide maa- ja linnapiirkondades on väga ebasoodne maapiirkondadele, kus on 

suur hulk väikeseid ja mikroettevõtteid ning tõhusast ühenduvusest sõltuvaid ettevõtjaid, 

ning sellega seatakse ohtu sealsete kogukondade sotsiaalne, kultuuriline ja majanduselu; 

väljendab heameelt Euroopa Komisjoni algatuse üle luua osaluspõhine lairibaühenduse 

platvorm, et tagada avaliku ja erasektori ning kohalike ja piirkondlike asutuste laialdane 

osalemine; 
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18. märgib, et äärepoolseimad, perifeersed ja saarepiirkonnad on praegustest eeskirjadest 

üksnes vähesel määral kasu saanud; juhib tähelepanu vajadusele pöörata eritähelepanu 

kõrvalistele, eraldatud, perifeersetele, maa- ja mägipiirkondadele ning kõikidele ELi 

piirkondadele, kus on vaja avaliku sektori toetust, et kompenseerida erainvestoritele 

väheseid tulusid; rõhutab, et kõik ELi piirkonnad peaksid saama kasu gigabitiühiskonna 

eelistest, mis suurendaks märkimisväärselt piirkonna konkurentsivõimet, parandaks 

juurdepääsu investeeringutele kõrgtehnoloogiasse, hõlbustaks avalikke teenuseid ja 

lihtsustaks ettevõtlusvõimalusi; nõuab tungivalt, et komisjon muudaks äärepoolseimad 

piirkonnad (mis on määratletud ELi toimimise lepingu artiklis 349) katseprojektide 

oluliseks keskuseks. 
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