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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

universaalteenuse ja hädaabinumbri 112 kohta
(2010/2274(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
puhul (universaalteenuse direktiiv)1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 
tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö 
kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2002. aasta direktiivi 
2009/136/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning 
kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris, ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse 
jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv)4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/19/EÜ 
elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv)5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv)6;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/140/EÜ, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja 
nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta7;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
1211/2009, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud 

                                               
1 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.
2 ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
3 ELT L 337, 18.12.2009, lk 11.
4 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.
5 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7.
6 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21.
7 ELT L 337, 18.12.2009, lk 37.
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amet (BEREC) ja büroo1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris2;

– võttes arvesse komisjoni 2. märtsil 2010. aastal algatatud avalikku arutelu
universaalteenuse edasiste põhimõtete üle elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
valdkonnas;

– võttes arvesse komisjoni 20. septembri 2010. aasta teatist „Euroopa lairibaühendus:
investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu” (KOM(2010) 0472);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
esimese raadiospektripoliitika programmi loomise kohta (KOM(2010) 0471);

– võttes arvesse komisjoni 20. septembri 2010. aasta soovitust reguleeritud juurdepääsu 
kohta järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele;

– võttes arvesse komisjoni kommunikatsioonikomitee töödokumenti „Lairibajuurdepääs 
Euroopa Liidus: olukord 1. juulil 2010“;

– võttes arvesse komisjoni 25. augusti 2010. aasta teatist pealkirjaga „Eduaruanne Euroopa 
ühtse elektroonilise side turu kohta aastal 2009 (15. aruanne) SEK(2010) 630“ (KOM 
(2010)0253);

– võttes arvesse 2010. aasta oktoobris avaldatud neljandat tarbijaturgude tulemustabelit 
,,Making Markets Work For Consumers”; 

– võttes arvesse nõukogu 29. juuli 1991. aasta otsust 91/396/EMÜ Euroopa ühise 
hädaabinumbri kehtestamise kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 
717/2007, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires4;

– võttes arvesse uuringut pealkirjaga „Euroopa hädaabinumber 112“ (Eurobaromeetri 
kiiruuring nr 314);

– võttes arvesse komisjoni kommunikatsioonikomitee töödokumenti „Euroopa 
hädaabinumbri 112 rakendamine – neljanda andmekogumise vooru tulemused“ (10. 
veebruar 2011);

– võttes arvesse oma 25. septembri 2007. aasta deklaratsiooni Euroopa hädaabinumbri 112 

                                               
1 ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.
2 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
3 EÜT L 217, 6.8.1991, lk 31.
4 ELT L 171, 29.6.2007, lk 32.
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kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et universaalteenuste direktiiv takistab sotsiaalset tõrjutust, tagades madala 
sissetulekuga kodanikele ääremaadel või madala sissetulekuga peremajapidamistele 
ligipääsu põhilistele ja olulistele telekommunikatsiooniteenustele tasu eest, mida nad on 
võimelised endale lubama;

B. arvestades, et universaalteenuseid määratletakse kui mõistliku hinnaga spetsiifilise 
kvaliteediga teenuste minimaalset paketti, millele lõpptarbijal on ligipääs, arvestades 
siseriiklikke tingimusi, seejuures rikkumata turukonkurentsi tingimusi; 

C. arvestades, et veel ei ole võimalik hinnata redigeeritud universaalteenuste direktiivi 
rakendamise tulemusi, ning arvestades, et ülevõtmise tähtaeg on 25. mai 2011 ja nõutav 
kolmeaastane hindamiseelne periood on alles alanud;

D. arvestades, et olemasolevad õigusaktid ei ole kodanikele positiivsete tulemuste 
pakkumisel eesmärk omaette, on samuti vaja maksimeerida uutest meetmetest saadavat
kasu tänu liikmesriikide pidevale järelevalvele ning jõupingutusi teenuse kvaliteedi,
komplekssuse ja teabe kättesaadavuse parandamisel;

E. arvestades, et ühtne turg ei saa kunagi päris valmis ning et seda tuleb vastavalt
sotsiaalsetele vajadustele ja tehnoloogia arengule pidevalt ümber hinnata, peavad 
sotsiaalse kaitse tagatised, majanduse areng ja majanduskasv olema alati kindlustatud, et 
tagada olukord, kus ühtne turg toob kodanikele käegakatsutavat kasu;

F. arvestades, et püüd saavutada edu on liikumapanev jõud, mis aitab Euroopa seadusandjate 
nägemusel ja püstitatud eesmärkidel tõeks saada; arvestades, et uute õigusaktide algatustes 
või olemasolevate muudatusettepanekutes tuleb arvesse võtta tegelikke kogemusi ja
rakendussuutlikkust; arvestades, et seadusandlike kohanduste puhul on oluline omada 
selget poliitilist toetust, mis saab otsustava tegurina kinnitust ka objektiivse kulude-tulude 
hinnangust;

G. arvestades, et ainus number, mida võib kõikides ELi liikmesriikides hädaabiteenistuste 
kontaktnumbrina kasutada, on Euroopa hädaabinumber 112;

Universaalteenus ja uued arengusuunad

1. rõhutab universaalteenuse osutamise kohustuste tähtsust sotsiaalse kaasatuse turvavõrguna 
olukorras, kus ainuüksi turuvõimalustega ei suudeta kodanikele ja ettevõtjatele 
põhiteenuseid pakkuda;

                                               
1 ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 92.
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2. toetab universaalteenuse osutamise kohustustega seoses ELi lähenemise korrapärast
ümberhindamist, arvestades sotsiaalseid, majanduslikke ja tehnoloogilisi arenguid, et teha 
kindlaks ja võtta kasutusele sobilikud määratlused, mis peegeldavad muutuvaid vajadusi
ning parandavad teenuste kvaliteeti;

3. kutsub komisjoni üles andma juhiseid muudetud universaalteenuse osutamise kohustuste 
parimaks rakendamiseks ja jõustamiseks, et vältida turumoonutusi ning võimaldada 
liikmesriikidel võtta samal ajal vastu sätteid, mis sobivad nende siseriiklikele oludele 
paremini;

4. toetab digitaalse tegevuskava „Lairiba kõigile” eesmärke ja on veendunud, et universaalne 
ligipääs lairibale aitab inimestel ja ettevõtetel saada täielikku tulu ühtsest digitaalsest 
turust, eeskätt edendada sotsiaalse isoleerituse kaotamist, luues uusi võimalusi sotsiaalselt 
ja keskkonnaalaselt innovaatilistes ettevõtetes, pakkudes töökohti, majanduskasvu ja 
rohkem võimalusi piiriüleseks kaubanduseks; 

5. rõhutab, et poliitika ja tehnoloogia ühendamine võimaldab tagant tõugata uute 
sidusteenuste ja -rakenduste arendamist avalike ja eraõiguslike isikute poolt, suurendades 
nõudlust kiirema internetiühenduse järele, tehes investeeringud avalikesse 
lairibavõrgustikesse tasuvamaks ja seetõttu õhutades avaliku ja erasektori partnerlust;

6. rõhutab, et universaalteenused ei ole „lairiba kõigile” eesmärkide saavutamisel õige ega 
võtmemeede, arvestades selle suuri investeeringukulusid, ilma et sellega pakutaks tarbijale 
oluliselt paremaid teenuseid;

7. on seisukohal, et universaalteenuste kohustused võivad kokkuvõttes ka omalt poolt 
toetada lairiba arendamist;

8. palub komisjonil viia lõpule käimasolev mõju hindamine ja esitada seadusandjatele 
usaldusväärseid andmeid olemasolevate ettevõtmiste kohta, oodatava nõudluse kohta ja 
universaalteenuste osutamise kohustuste täitmise kohta tänu lairibaühendustele, samuti 
kõige efektiivsema rahastamispaketi analüüsi liikmesriikidele, tarbijatele ja ettevõtjatele 
universaalteenuse osutamise kohustuse täitmiseks;

9. kutsub komisjoni üles paralleelselt ja koostöös siseriiklike reguleerivate asutustega 
hoolikalt turgu jälgima, et tagada olukord, kus liikmesriigid, kes on juba suutlikud 
pakkuma või avaldavad soovi pakkuda universaalteenuseid lairiba tehnoloogiate ja 
kiiruste ulatuses, teeksid seda ilma tegelike turumoonutusteta;

10. väljendab heameelt komisjoni otsuse üle viia läbi internetiteenuste pakkumise süvauuring, 
mis avaldatakse hiljem neljandas tarbijaturgude tulemustabelis.

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima siseriiklike reguleerivate asutuste kaasabil 
universaalteenuste osutamise kohustuse ühetaolise rakendamise võimalusi, mis tagaksid 
haavatavate gruppide ligipääsu mitte ainult tänu erineva hinnaga lõppseadmetele ja
tariifidele, vaid ka tänu võimalusele saada piisavat teavet ja omada tegelikku võimalust 
kasutada tarbija valikuõigust võimalike teenuste ja müügijärgsete teenuste suhtes;
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Euroopa hädaabinumber 112

12. rõhutab, et number 112 võib olla ka elupäästev number ja suurendab ELi kodanike kaitset;

13. märgib siiski kahetsusega, et Euroopa hädaabi number 112 on kaugel oma täieliku 
potentsiaali saavutamisest; järeldab vastavalt, et põhilised sammud tuleb astuda veel 
selleks, et pälvida üldist tunnustust, samuti muu tehnoloogia ja parema koordinatsiooni 
alal;

14. innustab komisjoni toetama liikmesriike ühiselt hoogustama jõupingutusi avaliku 
teadlikkuse suurendamiseks numbri 112 kasutamise kohta;

15. kutsub liikmesriike üles parandama helistaja asukoha teabe täpsust ja usaldusväärsust 
vastavuses ELi uute sidenormidega ja uuendama tehnoloogiat, mille lõppeesmärk on 
asukoha automaatne määramine;

16. nõuab rahastamise võimaldamist ja uurimisprojektide toetamist, et tagada parimate 
võimalike tehnoloogiate väljaarendamine helistaja asukoha kindlakstegemiseks, sh VoIP 
internetiprotokolli kaudu, ja toetab seetõttu järgmise põlvkonna standardite ja 
regulatsioonide arendamist;

17. usub et õiguslike regulatsioonide abil peaks juurutama e-kõned kohustusliku teenusena;

18. rõhutab hädaabiteenistuste vahelise parema koordineerituse tähtsust siseriiklikul ja 
piiriülesel / üleeuroopalisel tasandil, mis võimaldab saavutada kõrgeimat efektiivsust;

19. kutsub komisjoni üles kehtestama usaldatavusnõuded ja seadma tulemuseesmärgiks 
kohese toimimise näitajad;

20. soovitab parimate tavade vahetamist eeskätt kõne toimumiseks ühtse operaatori 
kasutamise ja tõlketeenuste kasutamise alal, mis aitaksid inimesi, kes ei räägi selle maa 
keelt, kus nad hädaabiteenuseid kasutavad;

21. rõhutab vajadust tagada erinevate puuetega inimeste ja ohustatud gruppide ligipääs 
numbrile 112 ja õhutab numbrit 112 nende inimeste huvides standardiseerima;

22. kutsub komisjoni üles läbi viima uuringut numbri 112 teenuste soorituste kohta päevas ja 
teenust pakkuvate asjaomaste isikute vahelise koostöö kohta;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

RAPORTI EESMÄRK

Raporti eesmärk on hinnata uusimaid arenguid, mis on seotud universaalteenuste 
põhimõtetega, nagu on sätestatud universaalteenuste direktiivis ja vastavalt uute arengute 
kontseptsioonile, mis hõlmab universaalset ligipääsu lairibale, lähenemise koordineerimist ja 
rahastamist, võttes arvesse haavatavate inimeste ja puuetega tarbijate erivajadusi. Raport 
keskendub ka ühtsele Euroopa hädaabinumbrile 112, mis on ellu kutsutud selleks, et igal pool 
ELi piires oleks võimalik kasutada sama numbrit.

TAUSTTEAVE

Universaalteenuste direktiiv

Telekommunikatsioonisektori liberaliseerimisega 1990. aastate lõpus kaasnesid 
universaalteenuste eeskirjad, mis nõudsid turvavõrgustikuks olemist sellistes piirkondades, 
kus turg põhiteenuseid ei taganud. Eesmärk oli takistada sotsiaalset isoleeritust, tagades 
ääremaade elanikele või madala sissetulekuga peredele ligipääsu põhilistele ja olulistele 
sideteenustele tasu eest, mida nad olid võimelised endale lubama. 

Direktiiv 2002/22/EÜ määratleb spetsiifilise kvaliteediga teenuste minimaalse paketi, millele 
lõpptarbijal on mõistliku hinnaga ligipääs, arvestades siseriiklikke tingimusi, rikkumata 
seejuures turukonkurentsi tingimusi. Käesolev direktiiv sätestab ka kohustuslike teenuste
osutamisega seotud kohustused. Kehtivad ELi õigusnormid nõuavad liikmesriikidelt, et need 
kindlustaksid oma kodanikele võimaluse saada avalikus telefonivõrgus kindlaksmääratud 
asukohas ühendust ja et neil oleks võimalus saada hääle- ja andmeedastuse avalikke 
telefoniteenuseid koos toimiva internetiühendusega. Samuti nõuab direktiiv liikmesriikidelt 
klientidele ligipääsu kindlustamist teabeliinide teenustele ja kataloogidele, avalikele 
tasulistele telefonidele ning erimeetmete tagamist puuetega inimestele. 

Liikmesriigid võivad määrata ühe või mitu ettevõtet, kes tagavad universaalteenuste 
kulutõhusa osutamise kas osal või kogu oma territooriumil. Selline määramine peab toimuma 
efektiivse, objektiivse ja mittediskrimineeriva mehhanismi kaudu. Universaalteenuste 
kohustuse rahastamiseks võivad liikmesriigid otsustada rakendada sellisele ettevõttele 
kompenseerimismehhanismi, et tagada kindlaksmääratud netohinnad, mida avalik sektor 
rahastab kõigile teavitatud tingimustel ja/või jagada kohustuste netohind elektrooniliste 
sidevõrkude ja teenuste pakkujate vahel. 

Komisjon vaatab üle universaalteenuste direktiivi ulatuse iga kolme aasta järel. 2009. aastal 
toimunud läbivaatamine, mida kohaldatakse alates 25.5.2011, tõi muu hulgas sisse ka uue 
„internetivabaduse kohustuse“, mis ütleb, et kõik liikmesriikide võetud meetmed, mis 
puudutavad ligipääsu teenustele ja rakendustele ja nende kasutamist sidevõrgus, peavad 
austama inimeste põhiõigusi ja -vabadusi.
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Universaalteenuste direktiiv annab meile aluse, mille põhjal läbivaatamise vajalikkus kindlaks 
määrata. V lisas öeldakse spetsiaalselt, et:
„Kaaludes, kas universaalteenuse osutamise kohustuste ulatust tuleks muuta või tuleks see 
uuesti määratleda, võtab komisjon arvesse järgmisi aspekte:
kas eriteenused on enamusele tarbijatest kättesaadavad ja kas nad kasutavad neid ning kas 
juhul, kui teenused ei ole tarbijate vähemusele kättesaadavad või nad ei kasuta neid, kaasneb 
sellega sotsiaalne tõrjutus, ning
kas eriteenuste kättesaadavuse ja kasutamisega kaasneb tarbijatele üldine netokasu, mis 
eeldaks avalikku sekkumist juhul, kui üldsusele ei pakuta eriteenuseid tavalistel 
kaubandustingimustel.

Universaalteenustealased avalikud nõustamised

2010. aasta märtsis algatas Euroopa Komisjon avaliku arutelu, et välja selgitada parim 
lähenemisviis põhiliste sideteenuste kättesaadavuse tagamiseks ELi kodanikele. Nõustamise 
eesmärk oli ka kindlaks määrata, kas kehtivaid reegleid ja mõisteid on vajalik digitaalajastule 
vastavalt ajakohastada, ja eeskätt seda, kas nendega oleks vaja hõlmata ka ligipääsu 
lairibasidele. Arutelul käsitleti ka üleeuroopalisi koordineeritud toimivuse ja siseriikliku 
paindlikkuse tasakaalu ja universaalteenuste rahastamist (sidesektori panust universaalse 
lairibaside tagamiseks või avalikku sekkumist).

Vähendamata meie ees oleva digitaalajastu tähtsust ja uskudes kõigi poliitikate süvendamist, 
mis soodustavad inimeste parimat kohanemist aja nõuetega, on raportöör seisukohal, et tuleb 
olla ettevaatlik, et mitte panna inimestele peale täiendavat koormat selle asemel, et neid 
toetada.

Lairibaside probleemid: investeeringute toetamine ja sidusteenused

Euroopa 2020. aasta strateegias on rõhutatud lairibaühenduse kasutuselevõtu olulisust, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja konkurentsivõimet ELis. Strateegias korrati eesmärki tagada 
kõikidele eurooplastele lairibaühendus 2013. aastaks ja püütakse tagada, et 2020. aastaks on 
kõikidel eurooplastel juurdepääs veelgi kiiremale internetiühendusele (30 Mbit/s või kiirem) 
ja 50% või enamal Euroopa kodumajapidamisel on juurdepääs kiiremale kui 100 Mbit/s 
internetiühendusele.

Nende eesmärkide saavutamiseks nõuti Euroopa digitaalses tegevuskavas üldise poliitika 
kehtestamist, mille aluseks on erinevate tehnoloogiate kasutamine. Täpsemalt toob digitaalne 
tegevuskava välja seitse prioriteetset tegevusvaldkonda: ühtse digitaalse turu loomine, suurem 
koostalitlusvõime, interneti usaldusväärsuse ja turvalisuse tõhustamine, tunduvalt kiirem 
juurdepääs internetile, rohkem investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, digitaalse 
kirjaoskuse ja kaasavuse parandamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine, et 
lahendada selliseid ühiskondlikke probleeme nagu kliimamuutus ja vananev rahvastik.

2010. aasta septembris võttis Euroopa Komisjon omaks selles raamistikus veel kolm 
täiendavat meedet, et lihtsustada kiire ja ülikiire lairiba väljaarendamist ja kasutuselevõttu 
ELis: (i) komisjoni soovitus järgmise põlvkonna ühenduse ligipääsu reguleerimise kohta, (ii) 
ettepanek langetada otsus määratleda raadio spektri tegutsemisprogramm (et kindlustada muu 
hulgas see, et oleks saadaval võrgusagedused traadita ühendustele) ja (iii) teatis lairibaside 
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kohta, mis toob välja, kuidas kõige paremini julgustada avalike ja erainvesteeringute 
suunamist kiirete ja ülikiirete võrkude väljaarendamiseks.

Lairibaside osas kutsub teatis ELi liikmesriike üles sisse viima lairibaside kiire ja ülikiire 
võrgu väljaarendamise tegevuskavad koos konkreetsete rakendusmeetmetega, selles antakse 
juhised, kuidas vähendada investeerimiskulusid, ja näidatakse, kuidas avalik võim saab 
toetada investeeringuid lairibasidesse, sh kuidas paremini kasutada ELi fonde. Selles 
kuulutatakse välja ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga kava arendada 
lairibaühenduse rahastamisvahendeid.

Kuna liikmesriigid, kes on saanud hakkama arenenud tehnoloogiate kasutamisega, peaksid 
olema hea tava näiteks, siis on vaja võtta arvesse iga liikmesriigi eripärasid, arvestades 
geograafilist morfoloogiat, millel on otsene seos elektrooniliste tehnoloogiate arenguga, või 
nende rahalist olukorda, et võimaldada neile vajalikku paindlikkust selleks, et kohaldada 
kõige sobivamaid reegleid. Sünergiaid, millest oleks kasu uute tehnoloogiate kasutamisel, 
tuleb tervitada ja ergutada.

Ühtne Euroopa hädaabinumber - 112

Ühtne Euroopa hädaabinumber 112 seati sisse 1991. aastal vastavalt ELi Ministrite Nõukogu 
otsusele ja sellele viitab ka universaalteenuste direktiiv (artikkel 26), mis pärast 2009. aasta 
ülevaatust (telekommunikatsiooni pakett) sätestab:

 ligipääsu kõikidele sideteenustele, mis lähetavad kõnesid riiklikele 
numeratsiooniplaanidele

 puuetega inimeste parem ligipääs hädaabiteenustele
 siseriiklike hädaabinumbrite kõnedele vastamine ja nende käsitlemine ja selle 

mitteseostamine tehnoloogiliste võimalustega
 helistaja asukoha teabe nõude tugevdamine, selle täpsuse ja usaldatavuse kriteeriumid;
 spetsiaalselt reisijatele suunatud tähelepanu

Euroopa Parlament ja paljud osapooled on korduvalt rõhutanud vajadust tõsta teadlikkust 
seoses numbriga 112, samuti teenuse kehva kvaliteeti, mida 112-teenuse puhul on inimestele 
kaua pakutud.

Raportöör on seisukohal, et numbrit 112 on vaja vääriliselt toetada, et see oleks inimestele 
maksimaalselt kasulik, vastasel juhul on jääb see järjest kasutumaks.

Tarbijaturgude tulemustabel

Tarbijaturgude tulemustabeli viimane väljaanne näitab, et ELi tasandil on 
telekommunikatsiooniturg kõige madalamate tulemustega sektorite seas: 50st vaadeldud 
turust on lauatelefonid 41., mobiiltelefonid 44. ja internetiteenused 48. kohal.

Eeskätt on sideteenuste turg selliste turgude hulgas, kus tarbijatel on kõige keerulisem 
võrrelda pakkumisi, kus esineb kõige rohkem probleeme ja mille suhtes esitatakse kõige 
rohkem kaebusi. Interneti ligipääsuteenuste puhul näeme ELi ulatuses ka väga suurt 
hinnaerinevust. Internetiteenuste pakkumine on üldises järjestuses tegelikult tagant poolt 
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kolmas turg, kus probleeme kogenud tarbijate protsent on kõige kõrgem ja kus on väga suured 
hinnaerinevused ELi ulatuses.

Seetõttu tervitab raportöör komisjoni otsust viia läbi internetiteenuste pakkumise süvauuring, 
mis hiljem avaldatakse neljandas tarbijaturgude tulemustabelis.


