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LÜHISELGITUS 

Praegu, mil transpordis on algamas uus ajastu, ei seisne kohalike ametiasutuste peamised 

ülesanded jalgratta taasleiutamises, vaid võimaluste leidmises kodanike reaalajas liikumise 

vajadustega seotud teenuste parandamiseks. Digiteerimine toob transpordisüsteemis kaasa 

olulised struktuurimuutused ning kogukonnad asuvad lähemalt uurima erinevaid aspekte, 

näiteks andmeid ja reisiinfot, võrguplaneerimist, piletisüsteemi ja teenusekvaliteeti, lähtudes 

uuest kasutajakesksel käsitusest. 

Seda arvesse võttes on komisjoni ettepanek, mis käsitleb tasuta kohalikku traadita ühenduvust 

avaliku elu keskustes, õigeaegne ja vajalik, avades teenuseosutajatele uusi võimalusi oma 

teenuste parandamiseks. Ühtlasi pakutakse ettepanekus välja mehhanism, mis võimaldab era- 

ja avaliku sektori avalikku ning tõhusat koostööd vastavalt koostööpõhimõtetele ja 

lõppeesmärgiga parandada teenuseid. 

Tasuta traadita ühenduvuse levialade arendamine aitab transpordi eest vastutavatel 

linnaplaneerijatel ja riigiasutustel saada parema ülevaate praegustest liikumismustritest, eriti 

seal, kus tavapärased vahendid, näiteks statistika, võivad osutuda ebapiisavaks. Kogutavaid 

andmeid kasutatakse käibiva poliitika ja teenuste hindamiseks, tagades reaalajas tagasiside 

inimeste reisivalikute kohta, kuid toetades ka sihipäraseid investeeringuid. Üldises plaanis on 

asutustel võimalik luua ohutumaid teid, optimeerida transporditeekondi, vähendada 

taristukulusid ja leevendada ülekoormusest ning saastest tekkivat ebamugavust. 

Tarbijate jaoks, kellel on juurdepääs tasuta traadita ühenduvuse levialale, tähendab see 

suuremat ühenduvust ja paindlikkust, sest võimaldab neile lisaks paremale ajakasutusele ka 

paremat ühistransporditeenuste valikut. Samal ajal tähendaks Wifi4EU turistidele paremat 

juurdepääsu ja paremat teavet sihtkohas. 

Sellegipoolest vajatakse Euroopa Komisjoni laiahaardelise ettepaneku toetuseks sätteid, mis 

tagavad lisaks selgetele abisaajate valimise kriteeriumidele ka jätkuvuse pärast kavandatud 

projektide lõppu. Lisaks sellele on tähtis, et ühenduvuspunktide paigaldamiseks eraldatud 

vahendid aitaksid tõsta ELi profiili ning toetaksid tegelike ühenduvusvajaduste täitmist. 

Kokkuvõttes toetab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut, tehes muudatusettepaneku 

laiendada algatust nii, et see hõlmaks kohalikke transporditeenuseid ja turismiobjekte. See 

suurendaks transpordi tõhusust kogukondades, pakkudes samas tarbijatele kvaliteetseid 

teenuseid. Võttes arvesse mõju-uuringu puudumist ja kättesaadavaks tehtud rahaliste 

vahendite vähesust, soovitab arvamuse koostaja komisjonil kehtestada algatusest kasu saavate 

kogukondade valimiseks selged kriteeriumid ja tagada kõigi rahastamiseks esitatud projektide 

põhjalik läbivaatamine.  
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Lisaks Euroopa ühenduvust 

toetavatele meetmetele propageeritakse 

selles ka kohalike traadita 

juurdepääsupunktide kasutuselevõttu 

lihtsama planeerimise ja regulatiivsete 

takistuste vähendamise kaudu. Sellised 

juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude 

avalike teenustega kaasnevad või 

mittekaubandusliku iseloomuga 

juurdepääsupunktid, võivad anda olulise 

panuse praeguste ja uue põlvkonna traadita 

sidevõrkude arendamisse ja 

kasutuselevõtmisse, parandades nende 

leviala kooskõlas muutuvate vajadustega. 

(2) Lisaks Euroopa ühenduvust 

toetavatele meetmetele propageeritakse 

selles ka kohalike traadita 

juurdepääsupunktide kasutuselevõttu 

lihtsama planeerimise ja regulatiivsete 

takistuste vähendamise kaudu. Sellised 

juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude 

avalike teenustega kaasnevad või 

mittekaubandusliku iseloomuga 

juurdepääsupunktid, võivad anda olulise 

panuse praeguste ja uue põlvkonna traadita 

sidevõrkude arendamisse ja 

kasutuselevõtmisse, parandades nende 

leviala kooskõlas muutuvate vajadustega. 

Need juurdepääsupunktid võib ühtse 

autentimissüsteemi abil integreerida 

Euroopa tasandi võrku kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2016/6791a. 

 _________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) ELi poliitikaga, mille eesmärk on 

edendada internetitaristut ja raadiospektri 

tõhusat kasutamist ning püüda 

suurendada Euroopa kodanike 

ühenduvust, andes neile hõlpsama 

juurdepääsu internetile, tuleks edendada 

„asjade interneti“ käsitust, võttes eelkõige 

arvesse selle potentsiaali majanduskasvu 

toetava innovatsiooni ning ühistranspordi 

süsteemidega seotud paremate rakenduste 

ja teenuste vallas. 

 

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 vaba, turvalist ja kindlat, 

tasuta ja piiranguteta kohalikku traadita 

ühenduvust kohalikes avaliku elu 

keskustes, sealhulgas üldsusele avatud 

vabaõhuruumis ning 

ühistranspordivahendites ja -sõidukites. 

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). 



 

PE595.741v02-00 6/17 AD\1123087ET.docx 

ET 

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). 

 

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 ja eelkõige kohaliku ning 

piirkondliku missiooniga üksusi, näiteks 

riigiasutusi ja avalike teenuste osutajaid, 

pakkuma vaba, tasuta ja 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, raamatukogud ja haiglad, 

tervisekeskused, koolid, vanadekodud, 

orbudekodud, avalikud 

transporditeenused ja -taristu, näiteks 

jaamad ja terminalid, turismiga seotud 

teenused ja muud kohalikule 

kogukonnale ja selle liikmetele erilist huvi 

pakkuvad üksused. 

 

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, 

(5) Kohalikku traadita ühenduvust 

loetakse tasuta ja piiranguteta teenuseks 

üksnes siis, kui selle eest ei küsita mingit 

tasu ei otsemakse ega mis tahes muud liiki 
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sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaam ja 

isikuandmete esitamine. 

tasu vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, 

reklaam ja isikuandmete esitamine. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Et tagada algatuse edukus ja 

muuta Euroopa Liidu tegevus selles 

valdkonnas nähtavaks, peab komisjon 

tagama, et selle algatuse raames projekte 

ellu viivaid organisatsioone ja kasutajaid 

nende teenuste kättesaadavusest õigesti 

teavitataks ning et ELi rahastus oleks 

nähtav. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Arvestades sekkumise konkreetset 

eesmärki ja kohalikele vajadustele 

suunatud sihtotstarvet, tuleks seda käsitada 

telekommunikatsioonisektori eraldi 

ühishuviprojektina määruste (EL) nr 

1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 tähenduses. 

(6) Arvestades sekkumise konkreetset 

eesmärki ja kohalikele vajadustele 

suunatud sihtotstarvet, eelkõige vähem 

arenenud piirkondades, kus ühenduvuse 

vajadus on suurem, tuleks seda käsitada 

telekommunikatsioonisektori eraldi 

ühishuviprojektina määruste (EL) nr 

1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Arvestades sekkumise 

mittekaubanduslikku laadi ja 

üksikprojektide väikest mastaapi, peaks 

halduskoormus olema võimalikult väike. 

(8) Arvestades sekkumise 

mittekaubanduslikku laadi ja 

üksikprojektide väikest mastaapi, peaks 

halduskoormus olema võimalikult väike. 
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Seega tuleb sekkumise elluviimisel 

kasutada kõige sobivamaid rahalise abi 

vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid 

toetusi, mis on kättesaadavad nii praegu 

kui ka edaspidi. Sekkumist ei tohiks ellu 

viia rahastamisvahendite abil. 

Seda tuleks teha kavandamismenetluse 

lihtsustamise ja regulatiivsete kohustuste 

leevendamise abil. Seega tuleb sekkumise 

elluviimisel kasutada kõige sobivamaid 

rahalise abi vorme, eelkõige 

finantsmääruse kohaseid toetusi, mis on 

kättesaadavad nii praegu kui ka edaspidi. 

Sekkumist ei tohiks ellu viia 

rahastamisvahendite abil. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Mis tahes üksiku kohaliku 

juurdepääsupunkti piiratud leviala ja 

üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei 

mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist 

abi saavad juurdepääsupunktid 

kaubanduslikke pakkumisi. Et selline 

rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult 

konkurentsi, tõrjuks eemale 

erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis 

pärsiksid eraettevõtjate 

investeerimismotivatsiooni, peab 

sekkumine piirduma projektidega, mis ei 

dubleeriks samasuguste omadustega 

pakkumisi, mille avalik või erasektor on 

samas valdkonnas välja töötanud. Samuti 

ei tohi välistada täiendava toetuse andmist 

avaliku või erasektori allikatest käesoleva 

meetme kohase kasutuselevõtu 

toetamiseks. 

(9) Mis tahes üksiku kohaliku 

juurdepääsupunkti piiratud leviala ja 

üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei 

mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist 

abi saavad juurdepääsupunktid 

kaubanduslikke pakkumisi. Et selline 

rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult 

konkurentsi, tõrjuks eemale 

erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis 

pärsiksid eraettevõtjate 

investeerimismotivatsiooni, peab 

sekkumine piirduma projektidega, mis ei 

dubleeriks pakkumisi, mille avalik või 

erasektor on samas valdkonnas välja 

töötanud. Samuti ei tohi välistada 

täiendava toetuse andmist avaliku või 

erasektori allikatest käesoleva meetme 

kohase kasutuselevõtu toetamiseks. 

Programm peaks olema ühitatav riiklike 

ja piirkondlike rakenduskavadega, 

eelkõige nendega, mida rahastatakse 

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) 

raames, ja neid täiendama, luues nende 

vahel koostoimet. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 
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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 rakendada ühtlustatud 

haldusmenetluse kaudu, kasutades 
võimalikult suures osas standarditud 

dokumente ja nii veebipõhiseid kui ka 

muid konventsionaalseid vahendeid, mis 

võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja 

menetleda ning toetada paigaldatud 

kohalike traadita juurdepääsupunktide 

kasutuselevõttu, järelevalvet ja 

auditeerimist. 

 

Muudatusettepanek  11 

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, nagu on määratletud 

komisjoni 14. septembri 2016. aasta 

teatises „Ühenduvus 

konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu 

jaoks – Euroopa gigabitiühiskonna 

poole“, milles seatakse 2025. aastaks 

eesmärk tagada kõikides Euroopa Liidu 

kodudes juurdepääs internetiühendusele 

minimaalse kiirusega 100 Mbit/s, tuleb 

rahalise abi kaudu saavutada piirkondlik 

tasakaal, kaasa arvatud äärepoolsetes ja 

piiriülestes piirkondades, mis sageli 

kannatavad vähese privaatvõrkudega 

kaetuse all, seades esikohale põhimõtte, et 

kõigil kodanikel peaks olema juurdepääs 

infoühiskonna pakutavatele eelistele, 

pöörates eelkõige tähelepanu 

maapiirkondadele, äärepoolseimatele 

piirkondadele, saartele, piiri- ja 

mägialadele. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) ELi toimimise lepingu artikli 349 

kohaselt tuleks geograafiliselt 

tasakaalustatud jaotusega seoses arvesse 

võtta äärepoolseimatele piirkondadele 

suunatud erimeetmeid, pidades silmas 

nende äärepoolsust ning internetile ja 

kiiretele lairibateenustele juurdepääsuga 

seotud kulusid. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) Võttes arvesse 

ühenduvusvajaduste tähtsust Euroopa 

Liidus, on oluline, et komisjon töötaks 

traadita leviala paigaldamiseks välja 

pikaajalise strateegia, mis tagab 

programmi järjepidevuse ka pärast 

kavandatud kolme aastat, kindlustades 

samal ajal, et rahastamisperioodi lõpus ei 

kasutataks loodud taristuid kommertslikel 

eesmärkidel, ja keeldudes heaks kiitmast 

vähem kui kolmeks aastaks kavandatud 

projekte. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 c) Võttes arvesse meetmete 

mittekaubanduslikku iseloomu, peavad 

komisjon ja liikmesriigid ühtlasi tagama, 
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et loodud taristut ei kasutataks pärast 

rahastamisperioodi lõppemist 

kaubanduslikel eesmärkidel. 

 

Muudatusettepanek  15 

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 

kogukondades rahastatakse toetuste või 

rahalise abi muude vormide kui 

rahastamisvahendite kaudu. 

c) tasuta, piiranguteta, turvalise ja 

kindla kohaliku traadita ühenduvusega 

seotud meetmeid kohalikes kogukondades 

rahastatakse toetuste või rahalise abi 

muude vormide kui rahastamisvahendite 

kaudu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1316/2013 

Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tasuta kohaliku traadita ühenduvusega 

seotud meetmeid kohalikes kogukondades 

rahastatakse liidu toetusega, mis katab kuni 

100 % abikõlblikest kuludest, ilma et see 

piiraks kaasrahastamispõhimõtte 

kohaldamist. 

Tasuta ja turvalise kohaliku traadita 

ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes 

kogukondades rahastatakse liidu toetusega, 

mis katab kuni 100 % abikõlblikest 

kuludest, ilma et see piiraks 

kaasrahastamispõhimõtte kohaldamist. 

(Andmekaitse on esmatähtis, mistõttu internetiühendus peab lisaks sellele, et see on tasuta, 

olema ka turvaline.) 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h 

 



 

PE595.741v02-00 12/17 AD\1123087ET.docx 

ET 

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 tasuta 

kohaliku traadita juurdepääsu 

elektroonilise side võrkudele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) toetada tasuta kohaliku traadita 

ühenduvuse pakkumist kohalikes 

kogukondades. 

c) toetada kohalikes kogukondades 

sellise tasuta, turvalise ja kindla kohaliku 

traadita ühenduvuse pakkumist, mille 

minimaalne kiirus on 100 Mbit/s või selle 

puudumise korral maksimaalne turul 

pakutav kiirus, kusjuures hõlmatakse ka 

kestliku liikuvusega seotud teenused. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Artikkel 5 – lõige 5 a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5 a. Tasuta kohaliku traadita 

ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte 

kohalikes kogukondades toetavaid 

meetmeid toetatakse: 

5 a. Tasuta ja turvalisi kohaliku traadita 

ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte 

kohalikes kogukondades toetavaid 

meetmeid toetatakse: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Artikkel 6 – lõige 8 a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8 a. Tasuta kohaliku traadita 

ühenduvuse valdkonna ühishuviprojekte 

kohalikes kogukondades toetavad meetmed 

peavad vastama lisa 4. jaos sätestatud 

tingimustele. 

8 a. Tasuta ja turvalise kohaliku 

traadita ühenduvuse valdkonna 

ühishuviprojekte kohalikes kogukondades 

toetavad meetmed peavad vastama lisa 4. 

jaos sätestatud tingimustele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – jagu 4 – punkt 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta 

kohalikku traadita ühenduvust kohalikes 

avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele 

avatud vabaõhuruumis, millel on kohaliku 

kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud 

rahalise abi saamiseks. 

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta, 

turvalist ja kindlat kohalikku traadita 

ühenduvust kohalikes avaliku elu 

keskustes, sealhulgas üldsusele avatud 

vabaõhuruumis, millel on kohaliku 

kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud 

rahalise abi saamiseks, kaasa arvatud 

avalikud transporditeenused ja 

turismiobjektid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – jagu 4 – punkt 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga 

üksustele, näiteks riigiasutustele ja avalike 

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga 

üksustele, näiteks riigiasutustele ja avalike 
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teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda 

tasuta kohalikku traadita ühenduvust, 

rajades selleks kohalikud traadita side 

juurdepääsupunktid. 

teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda 

tasuta, turvalist ja kindlat kohalikku 

traadita ühenduvust, rajades selleks 

kohalikud traadita side juurdepääsupunktid 

või ühendades selle linna 

ühistransporditeenustega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – jagu 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt 2 – alapunkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a. on tasuta, kergesti juurdepääsetav ja 

kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid 

ning 

a. on tasuta, turvaline, kergesti 

juurdepääsetav ja kasutab kõige 

ajakohasemaid seadmeid ning 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – jagu 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a) ergutab kohalike kogukondade 

paremat lõimimist digitaalsele ühtsele 

turule ning tugevdab kohalike VKEde 

ning transpordi- ja turismiettevõtete 

pakutavate innovatiivsete digitaalsete 

teenuste ja rakenduste arendamist; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – jagu 4 – lõik 1 – lõik 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Toetust ei anta projektidele, mis 

dubleerivad samasuguste omadustega või 

samasuguse kvaliteediga pakkumisi, mille 

avalik või erasektor on samas valdkonnas 

välja töötanud. 

Toetust ei anta projektidele, mis 

dubleerivad samasuguste omadustega või 

samasuguse kvaliteediga pakkumisi, mille 

avalik või erasektor on samas valdkonnas 

välja töötanud, või kattuvad nendega. 

Käesoleva määruse kohaselt rahastatavad 

kohalikud traadita side 

juurdepääsupunktid katavad eelkõige 

avalikke ruume. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 283/2014 

Lisa – jagu 4 – punkt 1 – 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 kõigi 

liikmesriikide vahel geograafiliselt 

tasakaalustatud viisil projektidele, mis 

vastavad eespool nimetatud tingimustele, 

lähtudes saadud ettepanekutest ja 

põhimõttest „kes ees, see mees“, pöörates 

seejuures erilist tähelepanu saartele, (ELi 

toimimise lepingu artiklis 349 osutatud) 

äärepoolseimatele piirkondadele, 

mägipiirkondadele, piiriülestele aladele ja 

väiksematele ning mahajäänud 

kogukondadele. 
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