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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi 
telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1336/97/EÜ, on aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” 
osa.

Määruse eesmärk on töötada välja lairibavõrgustiku arengu raamistik ning määrata Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide põhjal kindlaks asjakohased sihid ja prioriteedid.

Aasta 2020 juhtalgatusega seatakse ELile kõrged eesmärgid digitaaltaristute valdkonnas. 
Aastaks 2020 loodetakse pakkuda kõigile internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s või saavutada 
seda, et vähemalt pooltel Euroopa kodumajapidamistel on juurdepääs kiiremale 
internetiühendusele kui 100 Mbit/s.

Ettepanekus kavandatu eesmärk on aidata kaasa majanduse arengule ning kahtlemata 
suurendab see meie ettevõtete ja liidu arvukate VKEde konkurentsivõimet.

Kiire ja ülikiire lairibaühendus annab meie ettevõtetele ja avalikule sektorile arvestatava 
eelise maailma uute, kiiresti areneva majandusega riikide ees. EList peab saama teistele 
eeskuju tipptehnoloogia valdkonnas ning selleks tuleb liikmesriikidel kindlasti kooskõlastada 
jõupingutused lairibaühenduse arendamisel.

Oluliste reaalsete tulemuste saavutamise seisukohast tuleb siiski rõhutada kultuuri kui 
Euroopa arengu liikumapaneva jõu tähtsust.

Kultuur alates põhiharidusest ja lõpetades tipptasemel teadusuuringutega on igasuguse arengu 
alus. Kultuurivaldkonna investeeringud peavad täitma strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, et 
tagada teadusuuringute ja innovatsiooni ning kogu Euroopa ühiskonna arvestatav ja 
paralleelne areng. Kultuurilise aspekti tähelepanuta jätmine oleks äärmiselt kahjulik ja 
takistaks Euroopa arengut.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 
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omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse 
peamine platvorm. Seepärast on 
majanduskasvu saavutamiseks ja ühtse turu 
toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire 
internet ja avalikud digitaalteenused 
üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste, hariduse, 
kultuurisisu ja äritegevuse peamine 
platvorm. Seepärast on majanduskasvu 
saavutamiseks, ühtse turu toimimiseks 
ning inimeste ja kõigi majanduslikult ja 
kultuuriliselt mahajäänud alade 
digitaalseks integreerimiseks äärmiselt 
oluline teha kiire internet ja avalikud 
digitaalteenused taskukohaste hindadega
üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) märtsil 2010 kiitis Euroopa Ülemkogu 
heaks komisjoni ettepaneku algatada 
Euroopa 2020. aasta strateegia. Üks 
Euroopa 2020. aasta kolmest prioriteedist 
on arukas majanduskasv, mis saavutatakse 
teadmistel ja innovatsioonil põhineva 
majanduse arendamise kaudu. 
Investeeringud telekommunikatsiooni, 
eelkõige lairibavõrkudesse ja 
digitaalteenuste taristutesse, on liidu aruka, 
aga ka jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu vajalik eeltingimus.

(2) märtsil 2010 kiitis Euroopa Ülemkogu 
heaks komisjoni ettepaneku algatada 
Euroopa 2020. aasta strateegia. Üks 
Euroopa 2020. aasta kolmest prioriteedist 
on arukas majanduskasv, mis saavutatakse 
teadmistel ja innovatsioonil põhineva 
majanduse arendamise kaudu. 
Investeeringud telekommunikatsiooni, 
eelkõige lairibavõrkudesse ja 
digitaalteenuste taristutesse, on liidu aruka, 
aga ka jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu ning liidu kodanike 
sotsiaalse ja kultuurilise osalemise vajalik 
eeltingimus. Euroopa 2020. aasta 
strateegia aitab suurendada VKEde 
konkurentsivõimet, parandada riigi 
süsteemide koostoimet ja juurdepääsu 
nendevahelistele ühendustele ning pikas 
perspektiivis arendada ühtset 
digitaalturgu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa 
Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone 
üles pühenduma selle täielikule 
rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärk on panna paika kurss, mille abil 
saaks maksimaalselt suurendada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset 
ja majanduslikku potentsiaali, eelkõige 
ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu 
kaudu, üritades tagada, et 2020. aastaks on 
kõikidel Euroopa elanikel juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega 30 Mbit/s 
ning vähemalt pooltel Euroopa 
kodumajapidamistel on juurdepääs 
kiiremale internetiühendusele kui 100 
Mbit/s. Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärk on kehtestada stabiilne 
õigusraamistik, mis soodustaks 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ning sellega seotud teenustesse, 
luua internetipõhise infosisu ja 
sidusteenuste tõeline ühtne turg, toetada 
aktiivselt Euroopa rikkaliku 
kultuuripärandi digiteerimist ning anda 
kõigile juurdepääs internetile ja võimalus 
seda kasutada, eelkõige digitaalse 
kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu 
toetamise kaudu. Lisaks peaksid 
liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti 
käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et 
suunata riiklikud rahastamisvahendid 
piirkondadesse, mida internetitaristusse 
tehtavad erainvesteeringud täielikult ei 
kata, ning soodustama kaasaegsete 
juurdepääsetavate sidusteenuste 
kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

(3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa 
Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone 
üles pühenduma selle täielikule 
rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärk on panna paika kurss, mille abil
saaks maksimaalselt suurendada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset, 
kultuurilist ja majanduslikku potentsiaali, 
eelkõige ülikiirete lairibavõrkude 
kasutuselevõtu kaudu, üritades tagada, et 
2020. aastaks on kõikidel Euroopa elanikel 
juurdepääs internetiühendusele kiirusega 
30 Mbit/s ning vähemalt pooltel Euroopa 
kodumajapidamistel on juurdepääs 
kiiremale internetiühendusele kui 100 
Mbit/s. Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärk on kehtestada stabiilne 
õigusraamistik, mis soodustaks 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ning sellega seotud teenustesse, 
luua internetipõhise infosisu ja 
sidusteenuste tõeline ühtne turg, toetada 
aktiivselt Euroopa rikkaliku 
kultuuripärandi digiteerimist ning anda 
kõigile juurdepääs internetile ja võimalus 
seda kasutada, eelkõige digitaalse 
kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu 
toetamise kaudu. Lisaks peaksid 
liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti 
käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et 
suunata riiklikud rahastamisvahendid 
piirkondadesse, mida internetitaristusse 
tehtavad erainvesteeringud täielikult ei 
kata, ning soodustama kaasaegsete 
juurdepääsetavate sidusteenuste 
kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
lairibaühendus: investeering 
digitaalvaldkonnale tuginevasse 
majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et 
interneti olulisusest tingituna näib 
ühiskonna kui terviku kasu olevat palju 
suurem erasektori huvist investeerida 
kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on 
kõnealuses valdkonnas seega vajalik, kuid 
see ei tohiks põhjendamatult moonutada 
konkurentsi.

(4) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
lairibaühendus: investeering 
digitaalvaldkonnale tuginevasse 
majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et 
interneti olulisusest tingituna näib 
ühiskonna kui terviku kasu olevat palju 
suurem erasektori huvist investeerida 
kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on 
kõnealuses valdkonnas seega vajalik, 
eelkõige maapiirkondades, kuid see ei 
tohiks põhjendamatult moonutada 
konkurentsi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Tuleks pöörata tähelepanu 
kiirematesse võrkudesse tehtavatele 
investeeringutele antavale riigi toetuse 
tähtsusele; selle küsimuse olulisust ja 
rahastamise mahtu arvestades peaks liit 
tagama, et riigiabi kasutatakse stiimulina 
investeeringute tegemiseks 
valdkondadesse, kus prognoositav tulu on 
eriti väike.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjoni teatises Euroopa
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

(5) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
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Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
kinnitatakse Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomist mitmeaastase finantsraamistiku 
raames, et käsitleda taristuvajadusi 
transpordi-, energia- ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiavaldkonnas. 
Koostoime on oluline nii kõnealuste 
sektorite vahel kui ka liidu muude 
investeerimisprogrammidega, kuna 
tekkivad probleemid on sarnased. 
Vajatakse lahendusi, millega ületada 
majanduskasvu takistused, võidelda 
killustumisega, tugevdada ühtekuuluvust, 
soodustada uudsete rahastamisvahendite 
kasutamist, lahendada turuprobleeme ning 
kõrvaldada ühtse turu lõplikku 
väljakujundamist pärssivad kitsaskohad.

Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
kinnitatakse Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomist mitmeaastase finantsraamistiku 
raames, et käsitleda taristuvajadusi 
transpordi-, energia- ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiavaldkonnas. 
Koostoime on oluline nii kõnealuste 
sektorite vahel kui ka liidu muude 
investeerimisprogrammidega, kuna 
tekkivad probleemid on sarnased. 
Vajatakse lahendusi, millega ületada 
majanduskasvu takistused, võidelda 
killustumisega, tugevdada ühtekuuluvust, 
vähendada erinevust ELi kõigi 
piirkondade arengu vahel, soodustada 
uudsete rahastamisvahendite kasutamist, 
lahendada turuprobleeme ning kõrvaldada 
ühtse turu lõplikku väljakujundamist
pärssivad kitsaskohad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Võrgu neutraalsus on avatud 
interneti jaoks ülioluline.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesolevas määruses nimetatud 
ühishuviprojektid peaksid samuti aitama 
saada võimalikult kiiresti ülevaadet 
Euroopa, riigi ja piirkondlikest taristutest, 
et selgitada välja lüngad lairiba 
pakkumises ning kõrvaldada riigi ja 
erainvesteeringutega digitaalsed 
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kitsaskohad.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Avatud ja konkurentsivõimeliste 
turgude süsteemi raames on liidu 
sekkumine vajalik siis, kui tuleb lahendada 
turuprobleeme. Andes rahalist toetust ja 
ergutades taristuprojektide täiendavat 
rahastamist, võib liit aidata kaasa 
üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja 
arendamisele, tuues seega suuremat kasu 
turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite 
kasutamise valdkonnas.

(9) Avatud ja konkurentsivõimeliste 
turgude süsteemi raames on liidu 
sekkumine vajalik siis, kui tuleb lahendada 
turuprobleeme. Andes rahalist toetust ja 
ergutades taristuprojektide täiendavat 
rahastamist, võib liit aidata kaasa 
üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja 
arendamisele, tuues seega suuremat kasu 
turumõju, haldussuutlikkuse, vahendite 
kasutamise ja kodanike majanduslikus ja 
sotsiaalelus osalemise valdkonnas.
Rahastatavates projektides tuleks 
arvestada tehnoloogilise neutraalsuse 
põhimõtet, mis on avatud interneti jaoks 
ülioluline.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Mis puudutab avaliku ja erasektori 
partnerlust kiirete lairibateenuste 
pakkumisel, eelkõige maapiirkondades, 
siis avalike IKT teenuste puhul on 
soovitatav kasutada piirkondlike ja 
kohalike asutuste ning väikeste ja 
keskmise suurusega IKT ettevõtete 
vahelisi partnerlusi koos ELi 
rahastamisega, sest nad on suutelised 
looma jätkusuutliku aluse oskuste ja 
teadmiste kohalikuks arendamiseks kogu 
liidus.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi 
seostatakse märkimisväärsete majandusliku 
ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei 
ole võimalik kasutada ega rahalises 
väärtuses väljendada. Kiire ja ülikiire 
lairibaühendus on põhitaristu selliste 
digitaalteenuste väljatöötamiseks ja 
kasutuselevõtuks, mis sõltuvad füüsiliste 
võrkude kättesaadavusest, kiirusest, 
usaldusväärsusest ja vastupidavusest. 
Kiiremate võrkude kasutuselevõtt avab tee 
suuremaid kiirusi kasutavatele 
uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi 
meetmed on vajalikud nimetatud kahe 
digitaalse telekommunikatsioonivõrgu 
vahelise koostoime ja vastastikuse mõju 
maksimeerimiseks.

(10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi 
seostatakse märkimisväärsete 
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise
kasuga, mida investoritel ei ole võimalik 
kasutada ega rahalises väärtuses väljendada 
Kiire ja ülikiire lairibaühendus on 
põhitaristu selliste digitaalteenuste 
väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks, mis 
sõltuvad füüsiliste võrkude 
kättesaadavusest, kiirusest, 
usaldusväärsusest ja vastupidavusest. 
Kiiremate võrkude ulatuslik kasutuselevõtt 
avab tee suuremaid kiirusi kasutavatele 
uuenduslikele teenustele Liidu tasandi 
meetmed on vajalikud nimetatud kahe 
digitaalse telekommunikatsioonivõrgu 
vahelise koostoime ja vastastikuse mõju 
maksimeerimiseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Suure kiirusega lairibavõrkude 
areng parandab e-valitsemist, sest see 
vähendab bürokraatiat ja tagab 
üksikisikutele ja ettevõtetele lihtsama 
juurdepääsu avalikele teenustele, mis 
annab olulist majanduslikku ja sotsiaalset 
kasu.

Muudatusettepanek 13



PE489.644v02-00 10/24 AD\910862ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ülikiire lairibaühenduse 
kasutuselevõtust on eriti suur kasu 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd), kes ei saa sageli 
kasutada internetipõhiseid teenuseid, nagu 
pilvandmetöötlus, kuna nende käsutuses 
olevate lairibaühenduste ühenduvusest ja 
kiirusest ei piisa. See võimaldab VKEdel 
suurendada märkimisväärselt oma 
tootlikkust.

(11) Uuenduslikud internetiteenused, 
tänapäevane tarkvara ja siderakendused 
ning internetiühendusega mobiilseadmed 
nõuavad kõik andmeedastuse kiiruse 
pidevat suurendamist. Ülikiire 
lairibaühenduse kasutuselevõtust on eriti 
suur kasu väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd) ning kultuuri- ja 
loovtööstusele, kes ei saa sageli kasutada 
internetipõhiseid teenuseid, nagu 
pilvandmetöötlus, kuna nende käsutuses 
olevate lairibaühenduste ühenduvusest ja 
kiirusest ei piisa See võimaldab VKEdel 
suurendada märkimisväärselt oma 
tootlikkust. Seda eesmärki silmas pidades 
tuleks eriti praeguses kriisis pöörata erilist 
tähelepanu nendele ettevõtete 
piirkondadele, mis geograafiliste või 
keskkonnaprobleemide tõttu ei ole veel 
lairibavõrguga ühendatud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Maapiirkondade teenindamiseks on 
ülitähtis laiendada juurdepääsuvõrke, mis 
hõlbustavad üksikute majade võrguga 
ühendamist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tänu lairibavõrkude ja (13) Tänu lairibavõrkude ja 
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digitaalteenuste taristute arendamisele on
võimalik saavutada liidu eesmärk 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet, kuna 
nende taristutega pakutakse 
energiatõhusaid lahendusi Euroopa 
majanduse paljudes sektorites. Sellist 
positiivset mõju piirab teataval määral 
kasvav nõudlus energia ja ressursside 
järele, mis on peamiselt seotud 
lairibavõrkude ehitamise ning 
digitaalteenuste taristute toimimisega.

digitaalteenuste taristute arendamisele 
peaks olema võimalik saavutada liidu 
eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet, kuna nende taristutega pakutakse 
energiatõhusaid lahendusi Euroopa 
majanduse paljudes sektorites Sellist 
positiivset mõju piirab teataval määral 
kasvav nõudlus energia ja ressursside 
järele, mis on peamiselt seotud 
lairibavõrkude ehitamise ning 
digitaalteenuste taristute toimimisega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu 
avaliku sektori asutuste valduses olevale 
Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele 
kultuurisisule ja andmetele ning avades 
neid korduskasutamiseks, järgides samal 
ajal täiel määral autoriõigust ja sellega 
kaasnevaid õigusi, toetatakse 
loomingulisust ning hoogustatakse 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Takistamatu 
juurdepääs korduskasutatavatele 
mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada 
keelebarjääre, mis nõrgestavad 
sidusteenuste siseturgu ja piiravad 
juurdepääsu teadmistele.

(18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu 
avaliku sektori asutuste valduses olevale 
Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele 
kultuurisisule ja andmetele ning avades 
neid korduskasutamiseks, järgides samal 
ajal täiel määral autoriõigust ja sellega 
kaasnevaid õigusi, toetatakse 
loomingulisust, hoogustatakse 
innovatsiooni ja ettevõtlust ning
suurendatakse läbipaistvust. Takistamatu 
juurdepääs korduskasutatavatele 
mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada 
haldus- ja keelebarjääre, mis nõrgestavad 
sidusteenuste siseturgu ja piiravad 
juurdepääsu teadmistele. Siinjuures tuleb 
rõhutada Europeana platvormi tähtsust 
Euroopa kultuuripärandi infosisu 
jagamise kohana. Riiklikud, piirkondlikud 
ja kohalikud otsuste tegijad peaksid aga 
siiski saama ise otsustada, kuidas nad 
oma teavet kasutavad, ning neil peaks 
olema võimalus katta suur osa oma 
avalike ülesannete täitmisest tekkivatest 
kuludest.

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Lairibaühenduste ja 
digitaalteenuste taristute areng aitab 
saavutada liidu eesmärki, mille kohaselt 
uued tehnoloogiad peavad jõudma 
liikmesriikides kõikidele 
haridustasanditele, misläbi paranevad 
õpilaste ja üliõpilaste digitaaloskused.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Elukestva õppega seoses võimaldab 
lairibavõrkude areng ja uute 
tehnoloogiate kasutamine kõigil liidu 
kodanikel olenemata vanusest parandada 
või omandada uute tehnoloogiatega 
seotud oskusi. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ohutuse ja turvalisuse valdkonnas 
aitab kogu ELi hõlmav platvorm 
internetiturvalisust edendavate ressursside, 
teabesüsteemide ja tarkvararakenduste 
jagamiseks luua ohutumat keskkonda 
internetti kasutavate laste jaoks. Sellega 
võimaldatakse kogu Euroopas tegutseda 
keskustel, kus tegeldakse aastas sadade 
tuhandete päringute ja hoiatustega. 
Elutähtsate infotaristutega suurendatakse 
liidu suutlikkust olla valmis küberturvet
ohustavateks olukordadeks, jagada 

(19) Ohutuse ja turvalisuse valdkonnas 
aitab kogu ELi hõlmav platvorm 
internetiturvalisust edendavate ressursside, 
teabesüsteemide ja tarkvararakenduste 
jagamiseks luua ohutumat 
internetikeskkonda. Kõik digitaalteenuste 
taristud ja sidetaristud peavad selles 
valdkonnas austama interneti avatust ja 
edendama tehnoloogia seisukohast 
neutraalseid lahendusi. Sellega 
võimaldatakse kogu Euroopas tegutseda 
keskustel, kus tegeldakse aastas sadade 
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sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad.

tuhandete päringute ja hoiatustega. 
Elutähtsate infotaristutega suurendatakse 
liidu suutlikkust olla valmis küberturvet 
ohustavateks olukordadeks, jagada 
sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad.

Selgitus

Ohutum internetikeskkond tuleb tagada kõigile kodanikele, kuid vaja on ka järgida avatud 
interneti põhimõtet.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva 
määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et 
komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Sellise delegeerimise 
eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu 
arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi 
prioriteete või võimalusi eri taristute, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristu 
vahelise koostoime rakendamiseks. 
Delegeerimisel piirdutakse 
ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, 
ühishuviprojekti lisamise või aegunud 
ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt 
eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele.

(21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva 
määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et 
komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil ning piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. Sellise delegeerimise 
eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu 
arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi 
prioriteete või võimalusi eri taristute, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristu 
vahelise koostoime rakendamiseks. 
Delegeerimisel piirdutakse 
ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, 
ühishuviprojekti lisamise või aegunud 
ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt 
eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjakohaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(22) Komisjon peab delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjakohaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab 
ühtse turu arengut, suurendades seega 
Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
konkurentsivõimet;

(1) aitab kaasa majanduskasvule, kultuuri
ja sotsiaalsele arengule, samuti 
sotsiaalsele kaasamisele ning teabe ja 
kultuuriteoste levitamisele, toetab ühtse 
turu arengut ning edendab kõigi 
majanduslikult ja kultuuriliselt 
ebasoodsamas olukorras olevate 
piirkondade e-kaasatust, suurendades 
seega Euroopa majanduse, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEd) konkurentsivõimet;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) aitab liikmesriikidel saavutada 
digitaalarengu tegevuskava eesmärki, 
mille kohaselt igal ELi kodanikul on 
aastaks 2020 juurdepääs ülikiirele 
lairibaühendusele, ning vaheeesmärki, 
mille kohaselt igal ELi kodanikul on 
aastaks 2013 juurdepääs interneti 
põhiühendusele.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja 
valitsuste igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele;

(2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate, 
organisatsioonide, riigi ja 
erainstitutsioonide ning valitsuste 
igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades vastuvõetava hinna eest 
juurdepääsu sellistele võrkudele;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ergutab kiirete ja ülikiirete 
üleeuroopaliste lairibavõrkude 
kasutuselevõttu, mis omakorda lihtsustab 
üleeuroopaliste digitaalteenuste 
väljatöötamist ja rakendamist;

(3) ergutab kiirete ja ülikiirete 
üleeuroopaliste lairibavõrkude 
kasutuselevõttu vastavalt tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõtetele 
eritähelepanuga maapiirkondadele, mis 
omakorda lihtsustab üleeuroopaliste 
digitaalteenuste väljatöötamist ja 
rakendamist;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) hõlbustab üleeuroopaliste 
digitaalteenuste taristute säästvat 
kasutuselevõttu, nende koostalitlusvõimet 
ja koordineeritust Euroopa tasandil ning
nende toimimist, haldamist ning 
täiustamist;

(4) hõlbustab üleeuroopaliste 
digitaalteenuste taristute säästvat 
kasutuselevõttu, nende koostalitlusvõimet 
ja koordineeritust Euroopa tasandil ning 
nende toimimist, haldamist ning täiustamist 
kultuuri ja säästvat arengut arvesse 
võttes;



PE489.644v02-00 16/24 AD\910862ET.doc

ET

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) kohustab järgima võrgu 
neutraalsuse põhimõtet;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) aitab tagada internetis laiemat 
juurdepääsu kultuurile ja 
ajaloopärandile;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) etendab lairibaühendusele 
juurdepääsu kaudu olulist rolli hariduse 
valdkonnas, seda eelkõige just vähem 
arenenud piirkondades.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, 
mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 
100 Mbit/s;

(a) võtta kasutusele ulatuslikud ülikiired 
lairibavõrgud, mis tagavad 
andmeedastuskiiruse vähemalt 100 Mbit/s;
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et 
siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja 
äärealad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

(b) võtta koos sobiva rahastamisega
kasutusele lairibavõrgud, eelkõige 
,,juurdepääsuvõrgud” ja parandada 
kogumisvõrke, et siduda saared, maa-, 
mägi-, piiriülesed, raskesti ligipääsetavad 
ja äärealad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiirus, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) parandada lairibavõrkude ja 
teenuste taristute ulatuslikku 
kättesaadavust liidu struktuuriliselt 
nõrkades piirkondades, olenemata nende 
majanduslikust atraktiivsusest, et 
edendada kodanike osalemist ühiskonnas 
ja eelkõige kultuuris;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) toetada avaliku ja erasektori 
partnerlusi kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia avalike 
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teenuste vallas tegutsevate VKEde vahel.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, kes 
vastutatavad ühishuviprojektide 
rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, 
võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, 
tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas 
käesoleva määruse vastavate sätetega.

3. Liikmesriigid, piirkondlikud ja 
kohalikud asutused ja/või muud üksused, 
kes vastutatavad ühishuviprojektide 
rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, 
võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, 
tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas 
käesoleva määruse vastavate sätetega.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühishuviprojekte toetavatele meetmetele 
võib anda ELi rahalist toetust Euroopa 
Ühendamise Rahastu asutamise määruse 
[viide] alusel kättesaadavatest vahenditest 
ja määruses sätestatud tingimustel. Rahalist 
toetust antakse kooskõlas liidu vastuvõetud 
asjaomaste eeskirjade ja menetlustega ning 
vastavalt rahastamisprioriteetidele ja 
vahendite olemasolule.

5. Ühishuviprojekte toetavatele ja 
lairibateenuste pakkumise tagamiseks 
vajalikele meetmetele võib anda ELi 
rahalist toetust Euroopa Ühendamise 
Rahastu asutamise määruse [viide] alusel 
kättesaadavatest vahenditest ja määruses 
sätestatud tingimustel. Rahalist toetust
antakse kooskõlas liidu vastuvõetud 
asjaomaste eeskirjade ja menetlustega ning 
vastavalt rahastamisprioriteetidele ja 
vahendite olemasolule. See toetus on 
lisaks abile, mida antakse muude 
ühenduse programmide ja algatuste 
raames, kaasa arvatud struktuurifondid. 
Komisjon tagab, et ühishuviprojekte 
toetavad meetmed ei mõjuta loobuma 
selliste juba käimasolevate või 
ettevalmistatavate avaliku ja/või 
erasektori algatuste rakendamisest, mis ei 
pruugi muudelt ühenduse ja riigi 
rahastamisvahenditelt toetust saada.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit võib luua kontakte, pidada 
arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd 
kolmandate riikide haldusasutuste või mis 
tahes muude organisatsioonidega, et 
saavutada käesolevate suuniste eesmärgid, 
juhul kui selline koostöö loob Euroopa 
lisandväärtust. Lisaks muudele 
eesmärkidele püütakse sellise koostööga 
suurendada üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude ja 
kolmandate riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vahelist 
koostalitlusvõimet.

1. Liit võib luua kontakte, pidada 
arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd 
kolmandate riikide haldusasutuste või mis 
tahes muude organisatsioonidega, kui see 
on avalikes huvides, et saavutada 
käesolevate suuniste eesmärgid, juhul kui 
selline koostöö loob Euroopa 
lisandväärtust. Lisaks muudele 
eesmärkidele püütakse sellise koostööga 
suurendada üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude ja 
kolmandate riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vahelist 
koostalitlusvõimet. Nimetatud koostöö 
viiakse kooskõlla liidu välispoliitika 
raames välja töötatud strateegiatega, 
eelkõige nendega, mille suhtes 
rakendatakse Euroopa 
naabrusinstrumenti, ja makropiirkondlike 
strateegiatega, mida juba rakendatakse 
või välja töötatakse.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit võib ühtlasi luua kontakte, pidada 
arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd 
kolmandates riikides asuvate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ja 
juriidiliste isikutega, et saavutada 
käesolevate suuniste eesmärgid.

2. Liit võib ühtlasi luua kontakte, pidada 
arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd 
kolmandates riikides asuvate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ja 
juriidiliste isikutega, et saavutada 
käesolevate suuniste eesmärgid, mis vastab 
avalikele huvidele.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon 
ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus 
vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, 
tehnika arengule ja asjaomaste turgude 
olukorrale. Suurte projektide puhul 
sisaldavad kõnealused aruanded 
keskkonnamõju analüüsi, võttes arvesse 
kliimamuutustega kohanemise ja nende 
mõju leevendamise vajadusi ning 
katastroofidele vastupanu võimet. Sellist 
läbivaatust võidakse vajaduse korral teha 
ka mis tahes muul ajal.

4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon 
ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus 
vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, 
piirkondlikele ja sotsiaalsetele 
vajadustele, tehnika arengule ja asjaomaste 
turgude olukorrale. Suurte projektide puhul 
sisaldavad kõnealused aruanded 
keskkonnamõju analüüsi, võttes arvesse 
kliimamuutustega kohanemise ja nende 
mõju leevendamise vajadusi ning 
katastroofidele vastupanu võimet. Sellist 
läbivaatust võidakse vajaduse korral teha 
ka mis tahes muul ajal.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tänu üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
(lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud) 
kasutuselevõtule ja tõhustamisele 
soodustatakse majanduskasvu, luuakse 
töökohti ja saavutatakse elujõuline ühtne e-
turg. Eelkõige pakub nimetatud võrkude 
kasutuselevõtt kiiremat internettipääsu, 
toob infotehnoloogiapõhiseid täiustusi 
kodanike, sealhulgas laste ja noorte, 
ettevõtjate ja valitsuste igapäevaellu, 
suurendab koostalitlusvõimet ning 
võimaldab saavutada vastavuse ühiselt 
kokkulepitud standarditele või neile 
lähenemise.

Tänu üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
(lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud) 
kasutuselevõtule ja tõhustamisele 
soodustatakse majanduskasvu, luuakse 
töökohti, edendatakse Euroopa 
kultuuripärandit ja saavutatakse elujõuline 
ühtne e-turg Eelkõige pakub nimetatud 
võrkude kasutuselevõtt kiiremat 
internettipääsu, toob 
infotehnoloogiapõhiseid täiustusi kodanike, 
sealhulgas laste ja noorte, ettevõtjate ja 
valitsuste igapäevaellu, suurendab 
koostalitlusvõimet ning võimaldab 
saavutada vastavuse ühiselt kokkulepitud 
standarditele või neile lähenemise.

Muudatusettepanek 40
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada 
ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad 
uuringud ja programmi rakendamist 
toetavad meetmed. Need on:

Üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada 
ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad 
uuringud ja programmi rakendamist 
toetavad meetmed üksnes juhul, kui neid 
ei saa nõuetekohaselt rahastada 
liikmesriigi tasandil. Need on:

Selgitus

Kaardistamine ja teostatavusuuringud ei ole prioriteet ELi tasandi toetuste andmisel.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – alalõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata kasutatavast tehnoloogiast, 
tehakse lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavate meetmetega 
järgmist:

Olenemata kasutatavast tehnoloogiast, 
tehakse lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavate meetmetega, 
kui on võimalik näidata, et turg ei suuda 
sellist taristut äriliselt tagada, järgmist:

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste lairibavõrkude kasutuselevõttu, 
mille eesmärk on siduda saared, raskesti 
ligipääsetavad ja äärealad liidu 
keskpiirkondadega, sealhulgas kohtades, 
kus on vaja kasutada veealust kaablit, 
toetatakse juhul, kui on hädavajalik selleks, 
et tagada eraldatud kogukondadele 
juurdepääs lairibaühendusele kiirusega 

Selliste lairibavõrkude kasutuselevõttu, 
mille eesmärk on siduda saared, mägi-,
raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu 
keskpiirkondadega, sealhulgas kohtades, 
kus on vaja kasutada veealust kaablit, 
toetatakse juhul, kui on hädavajalik selleks, 
et tagada eraldatud kogukondadele 
juurdepääs lairibaühendusele kiirusega 
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vähemalt 30 Mbit/s. Kõnealune toetus 
peaks täiendama muude, nii ELi kui ka 
riiklike fondide sellekohaseid toetusi.

vähemalt 30 Mbit/s Kõnealune toetus 
peaks täiendama muude, nii ELi kui ka 
riiklike fondide sellekohaseid toetusi.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks toetatakse kiire ühenduse viimist 
avalikesse internetipunktidesse, eelkõige 
avaliku sektori asutustes, nagu koolid, 
haiglad, kohalikud omavalitsusasutused ja 
raamatukogud.

Lisaks toetatakse kiire ühenduse viimist 
avalikesse internetipunktidesse, eelkõige 
avaliku sektori asutustes, nagu koolid,
kõrgkoolid, teaduskeskused, haiglad, 
kohalikud omavalitsusasutused, 
raamatukogud ja muuseumid.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – 4. paksus kirjas rubriik – 2. allajoonitud rubriik – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabevahetuskanaleid ja -platvorme
arendatakse ja need võetakse kasutusele, 
et tõhustada valmisolekut, teabe jagamist, 
koordineeritud tegutsemist ning olukordade 
lahendamist kogu ELis.

Teabevahetuskanalite ja -platvormide 
arendamise edendamine, et tõhustada 
valmisolekut, teabe jagamist, 
koordineeritud tegutsemist ning olukordade 
lahendamist kogu ELis, võttes arvesse 
riikide suutlikkust ja algatusi.

Selgitus

Komisjon peaks võtma abistava rolli ja arvestama liikmesriikide olemasolevat suutlikkust ja 
algatusi.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – 4. paksus kirjas rubriik – 2. allajoonitud rubriik – alamrubriik 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteenusplatvorm koosneb 
riikide/valitsuste infoturbeintsidentidega 
tegelevate rühmade (CERTid) võrgustikust 
ja põhineb põhipädevuste 
miinimumtingimustel. Võrgustik on ELi 
kodanike ja VKEde jaoks ettenähtud 
Euroopa teabe jagamise ja hoiatussüsteemi
(EISAS) alustala.

Põhiteenusplatvorm koosneb 
riikide/valitsuste infoturbeintsidentidega 
tegelevate rühmade (CERTid) võrgustikust 
ja põhineb põhipädevuste 
miinimumtingimustel. Võrgustik võib anda 
teavet ELi kodanike ja VKEde jaoks 
ettenähtud Euroopa teabe jagamise ja 
hoiatussüsteemile (EISAS).

Selgitus

Ei ole kohane, et infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad on Euroopa teabe jagamise ja 
hoiatussüsteemi alustala. Muud organisatsioonid, mille põhiklientideks on VKEd ja 
kodanikud, peaksid etendama suuremat rolli.
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