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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke 
hõlmavaid suuniseid käsitleva ettepaneku üle, mis on kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia ja Euroopa digitaalarengu strateegia raames võetud kohustustega.

Käesolevas ettepanekus esitatakse suunised üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude 
kohta. Selleks pakub komisjon välja eesmärgid ja prioriteedid ühishuviprojektide jaoks, et 
kõrvaldada kitsaskohad, tagades võrguühenduse ja juurdepääsu, sealhulgas piiriülese 
juurdepääsu, avalike digitaalteenuste taristule.

Praegusel range eelarvedistsipliini ja nõrga majanduskasvu ajajärgul loodab arvamuse 
koostaja, et komisjoni poolt Euroopa Ühendamise Rahastu raames pakutud uued vahendid 
elavdavad turukeskkonda ja aitavad Euroopa ühtse e-turu paremini välja kujundada. 
Internetimajandus ja selle mõju tööhõivele on väga oluline ja ulatub 2016. aastaks üle 800 
miljardi euro, mis moodustab üle 5% ELi SKPst. Internet on muutnud meie eluviisi, seda, 
kuidas me töötame, teavet saame ja üksteisega suhtleme, ja võib oluliselt muuta ka meie elu 
muid aspekte, näiteks juurdepääsu teadmistele ja haridusele. Samuti on internet muutnud 
seda, kuidas me tooteid ja teenuseid võrdleme, ostame või müüme, teavet otsime või 
kättesaadavaks teeme ning oma rahaasju ja andmeid haldame. Elektrooniline kaubandus ja 
üldisemalt e-teenused on tarbijate, ettevõtete ja kodanike elus väga olulisel kohal. 

Samas on ühtse e-turu väljakujundamise teel teatavad takistused – vähene investeerimine 
lairibataristusse, eriti ELi maapiirkondades, ja ELi strateegia puudumine piiriülese 
digitaalteenuste taristu arendamiseks. Nende puuduste kõrvaldamise kuludeks kuni 2020. 
aastani on hinnatud vähemalt 4,1% SKPst, seega 500 miljardit eurot ehk 1000 eurot kodaniku 
kohta1.
Arvamuse koostaja hinnangul tekitab selline olukord probleeme eriti VKEdele, kes 
kvaliteetse ja piisavalt kiire võrguühenduse puudumise tõttu ei saa kasutada uut tehnoloogiat, 
näiteks pilvandmetöötlust, mis võimaldab uuenduslikku äripakkumist ja olulist 
mastaabisäästu. 
Ühtlasi kardab arvamuse koostaja, et juurdepääsu puudumine ülikiirele võrgule kahjustab just 
kõige kaitsetumaid tarbijaid. Ilma ülikiire võrguühenduseta ei saa need inimesed kasutada 
paljusid uusi rakendusi ega teenuseid, näiteks internetipõhist hinnavõrdlust, ega kasutada 
kõige soodsamaid pakkumisi.
Seetõttu tuletab arvamuse koostaja meelde Euroopa digitaalarengu strateegia olulist eesmärki 
– tagada püsiv majanduslik ja sotsiaalne kasu, mis tuleneb ülikiire ühendusega internetil 
põhinevast ühtsest e-turust. 

Arvamuse koostaja sooviks rõhutada ka küberjulgeoleku olulisust tarbijate kaitse tagamisel. 
Digitaalteenuste tähtsus meie igapäevaelus kasvab pidevalt ning nende kasutamisel 
töödeldakse aina rohkem isiklikke ja avalikke andmeid. Seetõttu on kindel ja turvaline 
võrgukeskkond hädavajalik. 
Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni analüüsi, mille kohaselt ühtset e-turgu ei ole 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, March 2010.
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õnnestunud luua probleemide tõttu, mis on seotud nii pakkumise kui ka nõudmisega. Samuti 
peaks ühishuviprojektide üheks eesmärgiks olema ergutada nõudmist kiire ja ülikiire 
ühendusega teenuste järele, eelkõige elektrooniliste haldusteenuste valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 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 
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.

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 
omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse 
peamine platvorm. Seepärast on 
majanduskasvu saavutamiseks ja siseturu
toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire 
internet ja avalikud digitaalteenused 
üleeuroopaliselt kättesaadavaks.
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. selle vastuvõtmisel tuleb 
teha tehnilisi kohandusi kogu tekstis, 
eelkõige asendada mõiste „ühtne e-turg” 
mõistega „digitaalne siseturg”.)

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Käesolevas määruses toodud 
ühishuviprojektid peaksid ühtlasi aitama 
tugevdada liidu majanduslikku, 
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sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 174. Sellega seoses 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
maapiirkondadele ning eraldatud või 
hõredalt asustatud aladele.

Or. fr

Selgitus

EL peab tegutsema eelkõige seal, kus ilmnevad turuprobleemid. Territoriaalse ühtsuse 
tugevdamiseks peab EL tagama, et ka kõige hõredama asustusega ja eraldatumatel aladel 
oleks kvaliteetne ühendus telekommunikatsiooni infrastruktuuridega.

Muudatusettepanek 3
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 märkimisväärse 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, võttes eelkõige arvesse 
internetiga ühendatud mobiilsete 
seadmete, nagu nutitelefonide ja 
tahvelarvutite, kasvavat arvu.

Or. fr

Selgitus

Uute aparaatide kasutamine suurendab vajadust tõhusate telekommunikatsiooni 
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infrastruktuuride järele.

Muudatusettepanek 4
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, pöörates erilist 
tähelepanu maapiirkondadele ja hõredalt 
asustatud aladele, mis omakorda lihtsustab 
üleeuroopaliste digitaalteenuste 
väljatöötamist ja rakendamist;

Or. fr

Selgitus

EL peab tegutsema eelkõige seal, kus ilmnevad turuprobleemid. Territoriaalse ühtsuse 
tugevdamiseks peab EL tagama, et ka kõige hõredama asustusega ja eraldatumatel aladel 
oleks kvaliteetne ühendus telekommunikatsiooni infrastruktuuridega.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) ergutab lairibaühendust eeldavate 
teenuste nõudmist, eelkõige elektrooniliste 
haldusteenuste väljakujundamise teel, mis 
aitab digitaalset siseturgu arendada;

Or. fr

Selgitus

Praegu veel liiga väikest nõudmist tuleb suurendada, et luua soodne mõjuväli, kus 
suurenenud nõudmine toetab tarbijate jaoks uute teenuste arendamist.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt a – alapunkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu mistahes võrgus (transport, 
energia või telekommunikatsioon) 
võetakse ette infrastruktuuritööd, on 
samal ajal võimalik kaardistada 
ülejäänud võrke.

Or. fr

Selgitus

Eesmärgiks on koostoime tekitamine, sest kaardistamistööd on väga kulukad, ja kui ühe võrgu 
muutmiseks või uuendamiseks pinnas avatakse, on hea kasutada võimalust ka muude võrkude 
kaardistamiseks.


