
AD\860735ET.doc PE454.580v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kultuuri- ja hariduskomisjon

2010/2304(INI)

22.3.2011

ARVAMUS
Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse 
majanduskasvu
(2010/2304(INI))

Arvamuse koostaja: Malika Benarab-Attou



PE454.580v02-00 2/5 AD\860735ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\860735ET.doc 3/5 PE454.580v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde komisjoni eesmärki võidelda digitaalse lõhe vastu ja tagada kõigile 
lairibaühendus, kuna see on hädavajalik teenus geograafiliselt kaugelasuvate alade, 
sealhulgas hõredalt asustatud ning saare- ja mägipiirkondade arenguks ning arvutialaste 
algteadmiste ja oskuste parandamiseks;

2. palub komisjonil kutsuda liikmesriike tungivalt üles Euroopa digitaalse tegevuskava 
eesmärkide täitmisel ja pärast lairibaühenduse laiaulatusliku leviala saavutamist Euroopas 
varustama ka maapiirkonnad piisavate kiirete ja ülikiirete võrkudega; on seisukohal, et 
selleks tuleks intensiivistada FTTB (valguskaabelühendus hooneni) ja FTTH 
(valguskaabelühendus koduni) väljaarendamist, et vältida majanduslikult vähetõhusaid 
üleminekulahendusi;

3. tuletab meelde, et uus tehnoloogia ja kiire andmesideedastuse kättesaadavus avaldavad 
positiivset mõju kodanike haridusele, teavitamisele, kommunikatsioonile ja vaba aja 
veetmisele;

4. on seisukohal, et kindlasti tuleb tegeleda takistustega, mille tõttu osal elanikkonnast ei ole 
võimalik internetisidet saada, ning kaasata võimalikult palju huvirühmi, et tagada esiteks 
lairibateenuse alane koolitus ja üldsuse juurdepääs lairibaühendusele, teiseks majanduslik 
abi lairibateenuste ja -seadmete soetamiseks, ning kolmandaks stiimulid konkreetsete 
kasutajate vajadustele vastava tehnoloogia ja sisu arendamiseks;

5. on seisukohal, et kuigi digitaalse infrastruktuuri väljaarendamine peaks algselt sõltuma 
turust ja olema tehnoloogia seisukohalt neutraalne, võib siiski tekkida vajadust võtta 
Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil meetmeid avaliku rahalise toetuse saamiseks, et 
tagada kvaliteedi, sisu mitmekesisuse ja lairibaühendusele juurdepääsu 
demokratiseerimise osas normidele vastavus, pöörates enim tähelepanu nendele 
piirkondadele, kus ärilised investeeringud on vähetõenäolised;

6. märgib siiski, et ELi subsiidiumikavade rakendamise kulud (haldamise ja kavandamise 
osas) on märkimisväärsed, eriti VKEde ning kohalike ja piirkondlike ametivõimude jaoks, 
ning praktikas valitseb õiguslik ebakindlus, mis tihti takistab kavandatud investeeringute 
tegemist; kutsub komisjoni seetõttu üles uurima, millises ulatuses saab 
subsiidiumieeskirju lihtsustada ning muuta need investeerijatele külgetõmbavamaks, ning 
kuidas saaks parandada Euroopa tasandi ja siseriiklike programmide omavahelist 
koordineeritust;

7. kinnitab veel kord võrgu neutraalsuse põhimõtet ning on seisukohal, et avatud ja võrdne 
juurdepääs telekommunikatsiooni infrastruktuurile ja infotehnoloogiale on ülitähtis 
sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise edasimineku tagamiseks;

8. rõhutab, et kvaliteet peab olema lairibavõrkude arendamise prioriteet ning see peab aitama 
teha kättesaadavaks, jagada ning levitada kultuurikaupu ja -teenuseid, aitama arendada 
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loome- ja väljendusruume ning loomeinimeste suhtlust;

9. tuletab meelde, et ringhäälinguorganisatsioonid peaksid saama pakkuda mitmekesist ja 
kvaliteetset audiovisuaalset sisu, kasutades olemaolevaid ringhäälinguplatvorme, kaasa 
arvatud maapealseid teenusplatvorme ning lairibavõrke, eriti seoses tellitavate teenustega 
tingimusel, et lairibavõrgud vastavad kvaliteedi osas samadele tingimustele, ning nad 
peaksid püüdma suurendada oma spektrikasutuse tõhusust ja hõlmatust;

10. rõhutab lairiba-mobiilvõrkude rajamise ja väljaarendamise ning sagedusi käsitleva 
poliitika vahelise seose osas, et ELi sageduspoliitikas tuleb kindlasti võtta arvesse 
raadiosageduste majanduslikku, ühiskondlikku ja kultuurilist väärtust;

11. rõhutab eriti, et olemasolevaid sagedusi tuleb kasutada tõhusalt, ning nõuab tehnoloogilist 
neutraalsust;

12. rõhutab seetõttu, et lairiba-mobiilvõrkude rajamine ja väljaarendamine ei tohi katkestada 
raadiosageduste praegust kasutamist (nt raadio ning programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi poolt), mis on ülioluline kultuurilise sisu loomisel ja levitamisel, 
keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse ning arvamuste ja meedia pluralismi leviku 
toetamise seisukohalt, ning neile tuleb anda piisavalt arenguruumi;

13. märgib, et kvaliteetse ja mitmekesise audiovisuaalse sisu pakkumiseks tarbijale 
taskukohase hinna eest peab ringhäälinguorganisatsioonidel olema võimalik valida 
erinevate ringhäälinguplatvormide vahel, arvestades sealjuures tehnilist ja kulutõhusust: 
tellitavate teenuste jaoks lairiba ja maapealsed teleteenused lineaarse sisu edastamiseks 
laiale üldsusele;

14. soovitab liikmesriikidel toetada poliitikat, mis võimaldab võrdset juurdepääsu sisule, 
seades prioriteediks riiklike asutuste, eriti koolide, raamatukogude ja ülikoolide 
lairibavõrkudesse ühendamise, et edendada teadmiste jagamist ning kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust ning Euroopa kultuuripärandit; märgib lisaks, et haridus ja kultuur ei ole 
tegurid, mis seisaksid majandusest kui tervikust eraldi, ning rõhutab selle sektori poolt 
loodavat märkimisväärset lisandväärtust;

15. soovitab nõuda liikmesriikidelt avaliku poliitika rakendamist uue tehnoloogia kasutusele 
võtmise toetamiseks ja digitaalsete õpetusmeetodite kasutuselevõtu edendamiseks; palub 
komisjonil toetada heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel ning samuti 
liikmesriikide ja EList väljapoole jäävate riikide vahel.

16. rõhutab, et digitaalse infrastruktuuri väljaarendamine loob hea võimaluse kaugõppeks, 
eriti äärepoolseimates piirkondades;

17. kutsub komisjoni üles avaldama kohalikele ja piirkondlikele ametivõimudele suunised 
juhised lairibavõrkudesse investeerimise, sealhulgas avaliku ja erasektori partnerluse 
kohta, et soodustada ELi ressursside kasutamist täies ulatuses;

18. rõhutab, et uue info- ja sidetehnoloogia väljaarendamine koos lairiba-internetiühendusega 
annab suurepärase võimaluse veelgi parandada suhtlust ja arvamustevahetust Euroopa 
Liidu kodanike ja institutsioonide vahel.
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