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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kõikidel liikmesriikidel on riiklik lairibaühenduse strateegia, kuid vaid 
vähestel on terviklikud tegevuskavad, mis sisaldavad Euroopa 2020. aasta strateegias 
esitatud juhtalgatuse – Euroopa digitaalarengu tegevuskava – täielikuks elluviimiseks 
vajalikke eesmärke;

2. kutsub liikmesriike üles oma võrke vastavalt uutele telekommunikatsiooniraamistiku 
eeskirjadele konkurentsile täielikult avama; kutsub riikide reguleerivaid asutusi üles 
kasutama oma volitusi, et vältida nii subsiidiume, mis moonutavad turgu, kui ka turgu 
valitseva seisundi teket ja kuritarvitust, ning vajaduse korral järgima õiglase 
konkurentsi tagamiseks riigihanke eeskirju;

3. rõhutab konkurentsile rajatud turgude olulisust taskukohase lairibaühenduse 
saavutamisel ning toonitab, et liikmesriigid ja riikide reguleerivad asutused peavad 
kiiresti rakendama ja täielikult jõustama ELi telekommunikatsiooni läbivaadatud 
raamistiku ning soovituse järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kohta;

4. rõhutab, et lairibateenused on üliolulised majanduse konkurentsivõime seisukohast 
ning on kõikide ELi piirkondade ja ühiskonnarühmade digitaalmaailmast osasaamise 
eelduseks;

5. on seisukohal, et uute võrkude kasutuselevõtuga seotud investeerimisriski on võimalik 
vähendada nõudluse suurendamise meetmete abil eelkõige e-hangete, e-kaubanduse, 
e-valitsuse, e-tervishoiuteenuste, interaktiivse e-hariduse ja vähese CO2-heitega 
interaktiivsete energiasäästuseadmete vallas;

6. toonitab, kui oluline on eelnimetatud valdkondade jaoks teadus- ja arendustegevusel 
põhinevate lahenduste avalik, kommertskasutusele eelnev hange kui vahend, millega 
stimuleerida tehnoloogiaarenduse positiivset mõjuringi ning nõudlust kiirete 
lairibateenuste järele;

7. märgib, et toetuste korra lihtsustamine ja sujuvamaks muutmine aitaks kiirendada 
lairibatehnoloogia kasutuselevõttu; kutsub komisjoni üles täpsustama riigiabieeskirju 
ning tagama, et riigiabi on suunatud meetmetele, mis stimuleerivad või 
konsolideerivad nõudlust;

8. nõuab erimeetmete võtmist selleks, et VKEd saaksid täielikult ära kasutada 
lairibaühenduse potentsiaali e-kaubanduse ja e-hangete valdkonnas; kutsub komisjoni 
üles vahetama parimaid tavasid ning kaaluma VKEde ja lairibaühenduse eriprogrammi 
käivitamist digitaalarengu tegevuskava juhtalgatuse osana;

9. kutsub liikmesriike üles edendama avatud juurdepääsuga kiiret ühendust ja laiendama 
seda äärealadel asuvale olulisele avalikule infrastruktuurile (koolid, haiglad ja muud 
avalikud asutused), kuna see on vahend avalike teenuste parandamiseks ning kiire 
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ühenduse kinnistamiseks äärepoolsetes piirkondades, mis vähendab kohalike 
erasektori jaotusettevõtjate investeerimiskulusid;

10. rõhutab, et lairibaühenduse mõju ja ühiskondliku kasu optimeerimiseks tuleks selle 
kasutuselevõtt ühendada nõudluse ja teadlikkuse tõstmise alaste teabe- ja 
haridusprogrammidega;

11. märgib tarbijate, ettevõtjate ja avaliku sektori rahalistest vahenditest tulenevaid 
probleeme Euroopa 2020. aasta lairibaühenduse eesmärkide saavutamisel; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et infrastruktuuri kasutavad kolmandad isikud, 
tagama mittediskrimineerimist, edendama kättesaadavat tehnoloogiat ning vältima 
olukorda, kus meetmed tekitavad tarbijatele ja ettevõtjatele põhjendamatult suurt 
koormust, eelkõige seoses kohustusega osutada universaalteenuseid; on arvamusel, et 
avaliku ja erasektori partnerlust ning avalikke investeeringuid, sh struktuurifondidest, 
tuleks vajaduse korral kasutada lairibaühenduse kasutuselevõtuks ning juurdepääsu 
tõhustamiseks kiirele internetiühendusele;

12. kutsub liikmesriike, komisjoni ja elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste 
ühendatud ametit (BEREC) üles soodustama asjakohaste riigiasutustega 
konsulteerides avaliku ja erasektori partnerlusi ning kasutama muid Euroopa Liidu 
rahastamisvahendeid, sh Euroopa Regionaalarengu Fondi, Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahalisi 
vahendeid; tervitab komisjoni kava lisada subsideerimisvahendite hulka ka Euroopa 
Investeerimispanga madala intressiga laenud;

13. on seisukohal, et tugevat nõudlust ühenduse järele, mis edendab samaaegselt ELi 
internetimajanduse profiili, aitab suurendada ELi võrguvalmidust ja vastab ühtsel turul 
aset leidvatele ühiskondlikele muutustele, peaks toetama asjakohased rahalised 
vahendid ja kindel konkurentsi infrastruktuur, mida on vaja Euroopa lairibaühenduse 
projekti elluviimiseks;

14. tunnistab struktuurifondide rahaliste vahendite vähest ärakasutamist 
lairibainfrastruktuuri investeeringuteks ja vajadust selliste rahastamisvahendite 
kasutamise juhiste järele; nõuab selliste rahastamisvahendite põhjalikku analüüsi, et 
teha kindlaks ja kõrvaldada kitsaskohad, mis takistavad liikmesriike ja piirkondi neid 
kasutamast;

15. usub, et lairibaühendusele juurdepääsu laiendamine maapiirkondadesse ja äärealadele, 
kus turustiimulid on väiksemad, etendab olulist rolli geograafilise ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse puhul, suurendades nende alade atraktiivsust ja ettevõtete 
konkurentsivõimet; on seisukohal, et riigi toetuse andmisel tuleks eelistada 
lairibainfrastruktuuri kasutuselevõttu sellistes piirkondades;

16. taotleb, et komisjon ja BEREC koguksid ja kõrvutaksid igal aastal andmeid 
lairibaühenduse spetsifikatsioonide (kiirus ja kvaliteet) ning tarbijatele ja ettevõtetele 
kättesaadavate valikute kohta eri liikmesriikides, samuti edusammude kohta ELi 
telekommunikatsiooni raamistiku ning järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kohta 
antud soovituse rakendamisel;
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17. märgib, et uued kiudoptilised võrgud tagavad tarbijatele kvaliteetse ühenduse püsivalt 
suurema kiiruse juures kui praeguse tehnoloogia puhul; peab mõistlikuks kiudoptikal 
põhineva lairibaühenduse väljaehitamise eelistamist seal, kus see on pikas 
perspektiivis kõige majanduslikum ja säästvam lahendus; palub BERECil tagada, et 
uue tehnoloogia üles- ja allalaadimiseeliste läbipaistvuse huvides antaks tarbijate poolt 
kasutatava tüüpilise lairibaühenduse kiiruse kohta ausat teavet; kutsub riikide 
reguleerivaid asutusi üles võtma meetmeid teenusepakkujate vastu, kes ei järgi 
BERECi soovitusi;

18. märgib ambitsioonika, edumeelse mitmeaastase raadiospektripoliitika programmi 
olulisust kiirele lairibaühendusele juurdepääsu loomisel kogu Euroopas, Euroopa 
2020. aasta eesmärkide saavutamisel ning selle tagamisel, et Euroopa oleks maailmas 
innovatsiooni ja kõrgtehnoloogilise tööstusliku arengu alal juhtival kohal;

19. nõuab tehnoloogiliselt neutraalse lähenemisviisi rakendamist, milles on ühendatud 
püsi- ja WiFi-võrgu, satelliidi- ja raadiospektripõhised tehnoloogiad; nõuab 
telekommunikatsiooniraamistiku, sh selles sisalduvate võrguneutraalsuse sätete 
tõhusat ülevõtmist, et lairibaühenduse arendamine ei takistaks uuendustegevust;

20. kutsub komisjoni üles kooskõlastama liikmesriikide parimaid tavasid ühistranspordis 
kasutatavate avalikult ligipääsetavate tasuta kiirete WiFi-võrkude valdkonnas;

21. märgib, et järgmise põlvkonna mobiiltelefonide tehnoloogia võib samuti etendada 
olulist rolli lairibateenuste laienemisel eelkõige geograafiliselt kaugel asuvatesse 
piirkondadesse; on seisukohal, et eelseisva uue spektri jaotamise juures võiksid 
valitsused ja telekommunikatsiooni reguleerijad siduda spektri 
mobiilsideoperaatoritele jaotamise leviala laiendamise kohustustega;

22. rõhutab vajadust investeerida ELis pidevalt nii püsiühenduse kui ka mobiilside 
tulevase tehnoloogia alasesse teadustegevusse; kutsub komisjoni üles jätkama ühiste 
tehnoloogiaalgatuste arendamist nendes valdkondades, kaasates neisse ülikoolid, 
uurimisinstituudid, seadmetootjad ning teenuse ja sisu pakkujad; on seisukohal, et 
need platvormid pakuvad optimaalseid vahendeid uue tehnoloogia arendamiseks ja 
hõlvamiseks ning suurendavad märkimisväärselt ELi konkurentsieelist.
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