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Muudatusettepanek 37
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 172,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 170, artikli 171 
lõiget 1 ja artikleid 172 ja 174,

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Ioannis A. Tsoukalas

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, hariduse, 
ühiskonnaelus ja poliitilises elus 
osalemise ja äritegevuse peamine 
platvorm. Seepärast on sotsiaalse ja
majanduskasvu saavutamiseks ja ühtse turu 
toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire 
internet ja avalikud digitaalteenused 
üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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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 ühtse turu 
toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire ja 
turvaline internet ja avalikud 
digitaalteenused üleeuroopaliselt 
laiaulatuslikult kättesaadavaks.

Or. fr

Selgitus

Kiire interneti tagamine on prioriteet, millega peaks kaasnema kõikide kodanike laiaulatuslik 
juurdepääs turvalisele internetile. Digikeskkonnaga seotud vahendite demokratiseerimine on 
vajalik samm, millega peaks kaasnema struktuuride tugevdamine ja õppe tõhustamine seoses 
vastutustundliku käitumisega digikeskkonnas.

Muudatusettepanek 40
Teresa Riera Madurell

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, konkurentsivõime ja 
sotsiaalse kaasatuse saavutamiseks ning
ühtse turu toimimiseks äärmiselt oluline 
teha kiire internet ja avalikud 
digitaalteenused üleeuroopaliselt 
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kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa turg, kus peaaegu 500 
miljonit inimest on kiire 
lairibaühendusega ühendatud, toimiks 
siseturu arendamise võtmena, luues kogu 
maailmas unikaalse kasutajate kriitilise 
massi, avades kõik piirkonnad uutele 
võimalustele ja luues igale kasutajale 
rohkem väärtust ning andes Euroopale 
võimaluse arendada välja maailma juhtiv 
teadmistepõhine majandus. Kiirete ja 
ülikiirete lairibavõrkude kiire 
kasutuselevõtt on eluliselt tähtis Euroopa 
tootlikkuse arendamiseks ning uute ja 
väikeste ettevõtjate tekkeks, millest võiksid 
saada liidrid erinevates sektorites, näiteks 
tervishoius, tootmises ja teenuste 
pakkumisel.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Lairibavõrgu liikluse areng näitab, 
et nõudlus ribalaiuse järele on jätkuvalt 
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rahuldamatu. Nõudlus mobiil-andmeside 
liikluse järele suureneb 50% aastas ning 
seda põhjustavad ribalaiust vajavad 
rakendused ja teenused, interneti 
kasutajate suurenev arv ja internetisisu, 
eriti videote rohkus.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Selleks et Euroopa majanduskasv, 
konkurentsivõime ja tootlikkus suureneks, 
vajab selline hüppeline kasv 
lairibaliikluses laiaulatuslikku poliitikat 
liidu ja liikmesriikide tasandil, nii lairiba 
püsiühenduse kui ka lairiba mobiilside 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Raadiospektripoliitika programm on 
tähtis samm Euroopa lairiba mobiilside 
võimaluste suurendamiseks ja seetõttu on 
ülitähtis, et liikmesriigid rakendaksid 
kiiresti selle sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) Arutelud selle üle, kuidas ja millal 
teha lairiba mobiilside jaoks 
kättesaadavaks 700 Mhz (694–790 MHz) 
sagedusriba, on äärmiselt tähtis, selleks et 
Euroopa ei saavutaks suutlikkuse lage.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 f) Euroopa Parlamendi 11. mai 
2011. aasta resolutsioonis1 viidatakse 
vajadusele meetmete järele, millega 
ühtlustada täiendavaid sagedusribasid, 
näiteks 700 MHz riba.
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Muudatusettepanek 47
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 26. 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) 26. 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 lairiba- ja ülilairibavõrkudesse ja 
digitaalteenuste taristutesse, on liidu aruka, 
aga ka jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu vajalik eeltingimus.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

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 

(3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa 
Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone 
üles pühenduma selle täielikule 
rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärk oli 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. Arvestades aga tehnoloogia 
kiiret arengut, mis toob kaasa aina 
kiirema internetiühenduse, on täna paslik 
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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.

nõuda kõigi ELi kodumajapidamiste jaoks 
kiiremat internetiühendust kui 100 Mbit/s 
või ühendust, mis on võimalikult lähedal 
kiirusele 100 Mbit/s, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 49
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

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 

(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 
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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.

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.
Internetitaristu kasutuselevõttu tuleks 
eriti edendada maapiirkondades ja hõreda 
asustusega piirkondades, kus pakutakse 
väikese kiirusega ühendust või kus see 
puudub hoopis.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa (3) Pärast seda, kui Euroopa Parlament 
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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.

võttis vastu „Euroopa uue digitaalse 
tegevuskava: 2015.eu”, kiitis Euroopa 
Ülemkogu 17. juunil 2010 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 
eri tehnoloogiate kaudu 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.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Teresa Riera Madurell
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

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 
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, et 
võimaldada kõigil Euroopa kodanikel ja 
tööstusharudel saada lairibavõrkudest 
võimalikult palju kasu.
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

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 

(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 
avatud lairiba- ja 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 
koostalitlusvõimeliste 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 
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juurdepääsetavate sidusteenuste 
kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

juurdepääsetavate sidusteenuste 
kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

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 

(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,
konkurentsivõimelisse ja turvalise 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 IT-õppe ning internetile 
juurdepääsu toetamise kaudu. Lisaks 
peaksid liikmesriigid rakendama ülikiiret 
internetti käsitlevad riiklikud 
tegevuskavad, et suunata riiklikud 
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piirkondadesse, mida internetitaristusse 
tehtavad erainvesteeringud täielikult ei 
kata, ning soodustama kaasaegsete 
juurdepääsetavate sidusteenuste 
kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

rahastamisvahendid piirkondadesse, mida 
internetitaristusse tehtavad 
erainvesteeringud täielikult ei kata, ning 
soodustama kaasaegsete juurdepääsetavate 
sidusteenuste kasutuselevõttu ja igapäevast 
kasutamist.

Or. fr

Selgitus

Digikeskkonnaga seotud vahendite demokratiseerimine on vajalik samm, millega peaks 
kaasnema struktuuride tugevdamine ja õppe tõhustamine seoses vastutustundliku käitumisega 
digikeskkonnas.

Muudatusettepanek 54
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kui valguskaabelühendusi ja 
ülikiireid lairibavõrke ei ole Euroopas 
piisavalt kasutusele võetud, siis teised 
maailma riigid, nagu Hiina, Jaapan ja 
Lõuna-Korea on asunud maailmas 
juhtima, pakkudes palju suuremat 
suutlikkust ja kiirust, näiteks 1 Gbit/s ja 
üle selle. Investeeringud 
valguskaabelühendustesse nii kodude kui 
ka tagasiühenduse võrgu passiivsesse 
taristusse on ülitähtis, et Euroopast saaks 
innovatsiooni, teadmiste ja teenuste häll.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Selleks et tagada liidu 
konkurentsivõime ja hõlbustada Euroopas 
maailmas juhtiva teenustepõhise 
majanduse kasvu, tuleks saavutada 
praegused digitaalarengu tegevuskava 
eesmärgid mitte 2020. aastaks vaid 
aastaks 2015. 

Or. en

Muudatusettepanek 56
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) 2020. aasta eesmärgid tuleks läbi 
vaadata ja võtta sihiks, et Euroopas oleks 
maailma kiireim lairibaühendus, püüdes 
tagada, et 2020. aastaks on kõigil 
eurooplastel juurdepääs kiirusele 100 
Mbit/s ja 50% ELi kodumajapidamistest 
on juurdepääs kiirusele 1 Gbit/s või üle 
selle. Määruses sätestatud rahastamist 
saavad projektide tulemusel peaks kiirus 
maapiirkondades olema vähemalt 100 
Mbit/s ja tiheda asustusega piirkondades
ja linnapiirkondades 1 Gbit/s.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Amelia Andersdotter

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 ja 
erilist tähelepanu tuleb pöörata 
passiivsete taristute kasutuselevõtule ja,
kui vajalik, nende tulevasele 
piirkondlikule/kohalikule avalikule 
kasutamisele, kus erainvesteeringute 
stiimulid on tavaliselt väiksemad, ning 
sellele, kui palju konkurentsi tuleks tagada 
ülejäänud kommunikatsiooniahelas, 
aktiivsetest taristutest e-teenusteni.

Or. en

Selgitus

Selleks et vähendada paari osaleja monopoli või nende tegevuse ohtu, kui nad põhitaristu üle 
kontrolli peaksid haarama, peaks riigi toetus passiivsete telekommunikatsioonitaristute 
kasutuselevõtule ja, kus see on asjakohane, taristute edaspidine avalik kasutus olema 
proportsionaalne valdkonnas sekkumiseks tehtavate erainvesteeringute stiimulite vähesusega.

Muudatusettepanek 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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. Seega on riigi 
toetus vajalik, keskendudes 
valdkondadele, kus on puudus 
äristiimulitest praeguse või oodatava 
nõudluse rahuldamiseks. Riigi ükski 
toetus ei tohiks moonutada konkurentsi, 
tugevdada vaid paari turuosaleja turgu 
valitsevat seisundit ega pärssida 
erainvesteeringuid.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et riigi toetust tuleks anda vaid siis, kui on olemas tingimused, mille tõttu ei 
kaasataks muidu erasektori investeeringuid. Lisaks tuleks demograafiliste muutuste ja edasise 
linnastumise taustal võtta investeeringuteks antava riigi toetuse puhul võrdselt arvesse 
tulevast nõudlust.

Muudatusettepanek 59
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

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

(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 
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kõnealuses valdkonnas seega vajalik, kuid 
see ei tohiks põhjendamatult moonutada 
konkurentsi.

investeerimiseks kiirematesse võrkudesse 
võib olla vajalik, kuid see tuleb suunata 
piirkondadesse, kus investeerimiseks 
puudub huvi. Riigi toetus kõnealuses 
valdkonnas on seega vajalik, kuid see ei 
tohiks põhjendamatult moonutada 
konkurentsi, tõugata välja 
erainvesteeringuid ega pärssida 
investeerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

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 
investeeringud kiiretesse ja ülikiiretesse 
lairibavõrkudesse tuleks hoolikalt suunata 
hõreda ja tiheda asustusega
piirkondadesse, kus investeerimiseks 
puudub ärihuvi. Riigi toetus on kõnealuses 
valdkonnas seega vajalik, kuid see ei tohi
põhjendamatult moonutada konkurentsi
ega pärssida investeerimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 61
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

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, eriti 
maapiirkondades ja hõreda asustustega 
piirkondades. Riigi toetus on kõnealuses 
valdkonnas seega vajalik, kuid see ei tohiks 
põhjendamatult moonutada konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ülikiire lairibaühendus tiheda 
asustusega piirkondades / 
linnapiirkondades on ülitähtis, et 
Euroopa saaks kasutada 
majanduskasvuga seotud suuri hüvesid, 
mis kaasnevad nüüdisaegse 
internetimajandusega. Maailma juhtivat 
lairibaühenduse kiirust pakkuvad linnad 
meelitavad ligi innovatsiooni, 
investeeringuid, teadmisi ja ettevõtjaid 
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ning toovad kasu kogu liidule. Kui 
erainvesteeringud peaksid jätkuvalt 
andma põhilise tõuke, võivad riigi 
investeeringud, eriti väga pikkade 
tähtaegadega sissemaksed passiivsesse 
taristusse, ergutada selliste ülikiirete 
lairibavõrkude kasutuselevõttu, mis 
pakuvad 1 Gbit/s kiirust ja võimalust 
ülendada kiiruseni 10 Gbit/s ja rohkem, 
ning ka seal, kus selliste kiiruste 
pakkumise vastu puudub selge 
majanduslik huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
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.
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Ühtse e-turu lõplikuks 
väljakujundamiseks tuleks tagada 
Euroopa Ühendamise Rahastu 
programmi raames toimuva tegevuse 
koordineerimine ning tihe koostöö riiklike 
ja piirkondlike lairibameetmetega koos 
energia- ja transporditaristu 
kasutuselevõtuga.

Or. en

Muudatusettepanek 64
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
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, 
toetada interneti laialdast kättesaadavust 
ja soodustada uudsete rahastamisvahendite 
kasutamist, lahendada turuprobleeme ning 
kõrvaldada ühtse turu lõplikku 
väljakujundamist pärssivad kitsaskohad.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Avalik-õiguslikud asutused on 
tõenäolised toetuste saajad, samas kui 
uudsed rahastamisvahendid on suunatud 
eelkõige erasektori investoritele – erilist 
tähelepanu tuleb pöörata rahaliste 
vahendite eraldamise meetodi tasakaalule.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lairibavõrkudega seotud meetmed on 
kooskõlas liidu asjaomaste 
poliitikasuundade, õigusaktide ja 
suunistega. See hõlmab 
telekommunikatsiooniturgudega seotud 
eeskirju ja suuniseid ning eelkõige 2009. 
aastal vastuvõetud elektroonilise side 
reguleerivat raamistikku, milles esitatakse 
ühtne, usaldusväärne ja paindlik 
lähenemisviis elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste reguleerimisele kiiresti 
muutuvatel turgudel. Kõnealuseid eeskirju 
kohaldavad riikide reguleerivad asutused ja 
elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud amet (BEREC). 
2010. aastal vastu võetud järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrke käsitleva 
soovituse eesmärk on edendada ühtse turu 
kujundamist õiguskindluse täiustamise 
ning investeeringute, konkurentsi ja 

(7) Lairibavõrkudega seotud meetmed on 
kooskõlas liidu asjaomaste 
poliitikasuundade, õigusaktide ja 
suunistega. See hõlmab 
telekommunikatsiooniturgudega seotud 
eeskirju ja suuniseid ning eelkõige 2009. 
aastal vastuvõetud elektroonilise side 
reguleerivat raamistikku, milles esitatakse 
ühtne, usaldusväärne ja paindlik 
lähenemisviis elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste reguleerimisele kiiresti 
muutuvatel turgudel. Kõnealuseid eeskirju 
kohaldavad riikide reguleerivad asutused ja 
elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud amet (BEREC). See 
hõlmab vajaduse korral ka ühenduse 
suuniseid riigiabieeskirjade 
kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire 
kasutuselevõtuga, milles antakse juhiseid 
riiklikest vahenditest rahastamise 
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innovatsiooni edendamise kaudu 
lairibateenuste turul ning eelkõige 
üleminekul järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele.

kohaldamise kohta lairibaprojektidele, 
kehtestatakse ranged kriteeriumid 
riiklikest vahenditest rahastamise 
taotlemiseks ning kõnealuste suuniste 
alusel toimuvast projektide hindamisest 
teatamiseks. 2010. aastal vastu võetud 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke 
käsitleva soovituse eesmärk on edendada 
ühtse turu kujundamist õiguskindluse 
täiustamise ning investeeringute, 
konkurentsi ja innovatsiooni edendamise 
kaudu lairibateenuste turul ning eelkõige 
üleminekul järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liidu tasandil napib kättesaadavaid 
rahalisi vahendeid; Euroopa Ühendamise 
Rahastu peaks keskenduma ühist huvi 
pakkuvatele projektidele, mis pakuvad 
suurimat ELi lisandväärtust. 
Telekommunikatsioonisektoris tuleks 
rahaline abi suunata peamiselt 
projektidele, mis tekitavad nõudlust 
lairibaühenduse järele, sealhulgas 
Euroopa digitaalteenuste taristu 
ülesehitamisele, mis peaks omakorda 
soodustama investeeringuid lairibavõrgu 
kasutuselevõtuks.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Gunnar Hökmark
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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 võib liidu 
sekkumine olla vajalik siis, kui tuleb 
lahendada turuprobleeme ja kus puudub 
selge majanduslik huvi pakkuda kiirust 
100 Mbit/s maapiirkondades ja 1 Gbit/s 
või rohkem linnapiirkondades. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
olemasolevaid ja oodatavaid
turuprobleeme. Ergutades taristuprojektide 
rahastamist, võib liit aidata kaasa 
üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja 
arendamisele, tuues seega suuremat kasu 
turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite 
kasutamise valdkonnas.

Or. en
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Selgitus

Tähtis on mitte ainult keskenduda praegusele olukorrale konkreetses piirkonnas, vaid võtta 
arvesse prognoose tulevaste arengutendentside kohta. Kui näiteks edasise linnastumise tõttu 
väheneb tulevikus nõudlus teatud piirkonnas, ei pruugi riigi toetus investeeringutele olla 
asjakohane. Samamoodi võib täna piisava ühendusega linnapiirkonnas nõudlus tulevikus 
kasvada ja seda saab rahuldada vaid praegu tehtud investeeringutega.

Muudatusettepanek 70
Pilar del Castillo Vera

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, 
õiguskindlust ja ergutades taristuprojektide 
täiendavat rahastamist, võib liit aidata 
kaasa üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja 
arendamisele, tuues seega suuremat kasu 
turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite 
kasutamise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Riigi toetus lairibaühendustele 
tuleks kulutada üksnes konkurentsile 
avatud taristutele. Ainult kolmandate 
osapoolte juurdepääsu kaudu 
konkurentsile avatud võrgud suudavad 
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pakkuda tarbijatele ja ettevõtjatele 
taskukohast ja konkurentsivõimelist 
teenust ja innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kohalikel ja piirkondlikel 
omavalitsustel on võtmeroll asjatundliku 
dialoogi pidamisel üldsusega, et käsitleda 
kodanike huve neile võimalikult lähedal 
ning lihtsustada IKT uuenduste 
kasutajate ja tootjate vahelist koostööd 
valitsuse ja halduse eri tasanditel.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Liidu ühtse e-turu lõplikuks 
väljakujundamiseks on ülitähtis tagada, et 
tarbijatel on ühe internetilepingu kaudu 
juurdepääs neile sobivatele infosisule, 
teenustele ja rakendustele lihtne ja neid 
kerge jagada. Tuletab sellega seoses 
meelde BERECi 2012. aasta mai 
järeldusi, mis näitasid, et vähemalt 20% 
mobiilse interneti kasutajatest Euroopas 
kogevad mingit tüüpi piiranguid IP-kõne 
teenustele juurdepääsul. Kuigi 
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eeldatavasti distsiplineerib konkurents 
operaatoreid, on edu saavutatud väga 
aeglaselt ning käesolevas määruses 
sätestatud riiklikult rahastatud 
telekommunikatsioonivõrkudel tuleks 
seetõttu keelata seaduslike teenuste 
blokeerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Euroopa Ühendamise Rahastu 
kasutuselevõtt ei tohiks kahjustada 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ning 
kavandatud meetmete rakendamine ei 
tohiks suurendada formaalsusi ja 
halduskoormust, samuti tuleks anda 
täiendavat teavet ja täiendavaid selgitusi 
uute rahastamisvahendite kasutamise ja 
nende võimendava mõju kohta ning 
uurida nende tõhusust.

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Teresa Riera Madurell

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 

(10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi 
seostatakse märkimisväärsete majandusliku 
ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei 
ole võimalik kasutada ega rahalises 
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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.

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 ning muude liidu 
programmide ja algatuste, nagu 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
meetmete täiendamiseks, mille puhul 
tuleb vältida kattuvust või hooletust ning 
bürokraatia ja halduskoormuse 
suurenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(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 
meetmete eesmärk peaks olema 
maksimeerida nimetatud kahe digitaalse 
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vahelise koostoime ja vastastikuse mõju
maksimeerimiseks.

telekommunikatsioonivõrgu vahelist 
koostoimet ja vastastikust mõju.

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kas ELi meetmed on koostoime maksimeerimise eeltingimus, aga nendega tuleks 
kindlasti püüda koostoimet suurendada.

Muudatusettepanek 77
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Peale lairibavõrkude valdkonna 
meetmete on äärmiselt tähtis rohkem 
rahuldada nõudlust, sest see on oluline 
ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu 
hõlbustamiseks ja kiirendamiseks kogu 
liidus. Nii ülikiirete teenuste kiireid 
kasutuselevõtjaid kui ka uuenduslike ja 
digitaalteenuste arengut toetavad liidu 
tasandi meetmed on hädavajalikud 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Turutõrke oht väga kiirete taristute kasutuselevõtul on nõudluse poolel, kuna kliendid ei oska 
näha ette tulevikus kättesaadavate teenuste kasutamist ja seda ainult siis, kui uue taristuga on 
liitunud piisavalt kliente. Seepärast on ülima tähtsusega toetada kiireid kasutuselevõtjaid, et 
kiirendada nõudluse suurenemist, mis loob positiivse mõjuringi ja uuenduslikud piiriülesed 
teenused.

Muudatusettepanek 78
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Peale lairibavõrkude valdkonna 
meetmete on äärmiselt tähtis rohkem 
rahuldada nõudlust, sest see on oluline 
ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu 
hõlbustamiseks ja kiirendamiseks kogu 
liidus. Nii ülikiirete teenuste kiireid 
kasutuselevõtjaid kui ka uuenduslike ja 
digitaalteenuste arengut toetavad liidu 
tasandi meetmed on hädavajalikud 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Rachida Dati

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) Ülikiire lairibaühenduse 
kasutuselevõtust peaks olema 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.

Or. fr

Selgitus

VKEd on Euroopa Liidu majanduskasvus kesksel kohal. Samuti peaksid nad olema digitaalse 
kasvu strateegias kesksel kohal. Seetõttu tuleks nad paigutada ka algatuste ja projektide 
keskmesse, et tagada, et nad oleksid peamised kasusaajad.
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Muudatusettepanek 80
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Lairibavõrkude ja digitaalteenuste 
taristute kasutuselevõtt soodustab 
ärivõimaluste avamise kaudu töökohtade
loomist liidus. Lairibavõrkude ehitamisel 
on ühtlasi vahetu mõju eelkõige 
tsiviilehitussektori tööhõivele.

(12) Liidus töökohtade loomise 
soodustamine peab olema lairibavõrkude 
kasutuselevõtu üks peamisi eesmärke.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata oskuste 
arendamisele ja tööhõive suurendamisele 
telekommunikatsioonitööstuses (sh 
tsiviilehituses). Lairiba- ja ülikiirete 
lairibavõrkude kasutuselevõtu puhul on
vaja arendada ka tehnilist pädevust nende 
taristute kasutamiseks ja hoolduseks, 
pakkudes sellega investeerimisvõimalusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Lairibavõrkude ja digitaalteenuste 
taristute kasutuselevõtt soodustab 
ärivõimaluste avamise kaudu töökohtade 
loomist liidus. Lairibavõrkude ehitamisel 
on ühtlasi vahetu mõju eelkõige 
tsiviilehitussektori tööhõivele.

(12) Lairibavõrkude ja digitaalteenuste 
taristute kasutuselevõtt soodustab 
ärivõimaluste avamise kaudu töökohtade 
loomist liidus. Sellega seoses on vaja 
julgustada digitaalvaldkonnaga seotud 
õppe- ja koolitusprogrammide 
arendamist. Lairibavõrkude ehitamisel on 
ühtlasi vahetu mõju eelkõige 
tsiviilehitussektori tööhõivele.

Or. fr
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Selgitus

Digitaalsete vahendite õpe on tulevikus peamine element tööturule sisenemiseks vajalike 
oskuste omandamiseks. Lisaks peab digitaalsete vahendite demokratiseerimisega kaasnema 
IT-õppe laiendamine kõikidele kodanikele, et nad oleksid paremini teadlikud nende 
kasutamisest ja oskaksid neid turvaliselt kasutada.

Muudatusettepanek 82
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Lairiba- ja ülikiirete lairibavõrkude 
ja digitaalteenuste arendamine suurendab 
vajadust Euroopa tehniliste standardite 
järele. Selleks, et liidul oleks 
telekommunikatsioonitööstuses juhtiv roll, 
tuleb luua teadusuuringuid ja 
tehnoloogiaarendust käsitlevad ühenduse 
programmid ja suurendada järelevalvet 
standardiseerimise protseduuride üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kiire internet on oluline selleks, et 
rakendada uusi tehnoloogilisi taristuid, 
mis on vajalikud liidu teaduse, 
tehnoloogia ja tööstuse valdkonnas 
juhtpositsiooni saavutamiseks, näiteks 
pilvandmetöötlus, superarvutid ja arukad 
andmetöötluskeskkonnad.



PE494.476v01-00 34/141 AM\909449ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 84
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Aastaks 2015 peaksid olema kõik 
Euroopa teadus- ja akadeemilised 
asutused ühendatud ülikiiretesse Gbit/s 
võrkudesse, luues nii Euroopa 
teadusruumi intraneti, mis suurendab 
võrkude kasutust uuringute, e-taristute 
jagamise ja e-teaduse jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Uute võimaluste koostoime taristute 
ja uute innovatiivsete ja 
koostalitlusvõimeliste teenustega peaks 
tekitama positiivse ringluse, mis 
soodustab vajaduse suurenemist ülikiire 
lairiba järele, millele saaks sellisel juhul 
ärilises mõttes jätkusuutlikumalt vastata.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tänu lairibavõrkude ja 
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.

(13) Tänu lairibavõrkude ja 
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.
Koostoime telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu arendamisel, kasutamisel 
ja hooldamisel mängib olulist rolli liidu 
energiatõhususe eesmärkide täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tänu lairibavõrkude ja 
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.

(13) Tänu lairibavõrkude ja 
digitaalteenuste taristute arendamisele on 
võimalik saavutada liidu eesmärk 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet, kuna 
nende taristutega pakutakse 
energiatõhusaid lahendusi Euroopa 
majanduse paljudes sektorites. Selline 
positiivne mõju kaalub üles kasvava 
nõudluse energia ja ressursside järele, mis 
on peamiselt seotud lairibavõrkude 
ehitamise ning digitaalteenuste taristute 
toimimisega.
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Or. en

Selgitus

Uuringud on näidanud, et veebipõhiste teenuste, näiteks pilvandmetöötluse energiatõhusus on 
suurem kui üksikutel ettevõtete infotehnoloogiaseadmetel. Energiatõhusust suurendavad 
veelgi sellised uued teenused nagu arukad arvestid.

Muudatusettepanek 88
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lairibavõrkude ja digitaalsidetaristu 
koostalitlusvõime, mis on seotud 
energiavõrkudega, võimaldab side
ühtlustamist, mis omakorda hõlbustab 
energiatõhusate, usaldusväärsete ja 
kulutasuvate digitaalvõrkude 
kasutuselevõttu. Lisaks ühenduvusele 
ühtlustatakse ka muid aspekte, tänu 
millele on energia- ja 
telekommunikatsiooniteenuste osutajatel 
võimalik pakkuda vastavalt energia- ja 
telekommunikatsiooniteenuste pakette.

(14) Viivitamata tuleb edendada
lairibavõrkude ja digitaalsidetaristu 
koostalitlusvõimet, mis on seotud 
energiavõrkudega, mis võimaldavad
digitaalvõrkude kasutuselevõtul tõelist 
ühtlustamist usaldusväärsel, kulutasuval 
ja energiatõhusal viisil. Lisaks 
ühenduvusele tuleb ühtlustada ka muid 
aspekte, võimaldades pakkuda energia- ja 
telekommunikatsiooniteenuseid nii 
telekommunikatsiooni- kui ka 
energiateenuste osutajatel.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Samuti oleks vaja koguda ja 
kaardistada teavet ja statistilisi andmeid 
avaliku sektori ehitustööde kohta, mida 
saab osaliselt või täielikult kasutada uue 
põlvkonna võrkude loomiseks; hallata 
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andmebaasi nende avaliku sektori 
ehitustööde jälgimiseks ja Euroopa 
telekommunikatsioonivõrkude registri 
loomiseks, ning võimaluse korral seda 
täiendada sama tüüpi teabega energia- ja 
transpordivõrkude kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Koostalitlusvõimeliste piiriüleste e-
valitsuse teenuste väljatöötamine, 
kasutuselevõtt ja pikaajaline osutamine 
tõhustab ühtse turu toimimist. Valitsusi 
tunnustatakse selliste avalike sidusteenuste 
osutamise eest, mis aitavad suurendada 
avaliku ja erasektori tõhusust ning 
tulemuslikkust.

(15) Koostalitlusvõimeliste piiriüleste e-
valitsuse teenuste väljatöötamine, 
kasutuselevõtt ja pikaajaline osutamine 
tõhustab ühtse turu toimimist. Valitsusi 
tunnustatakse selliste avalike sidusteenuste 
osutamise eest, mis aitavad suurendada 
avaliku ja erasektori tõhusust ning 
tulemuslikkust. Riigi toetus selliste 
teenuste edasiarendamiseks tõhustab 
ühtse turu toimimist ning ergutab ka e-
oskusi ja nõudlust järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude järele, mis omakorda 
soodustab riigi- ja erainvesteeringuid 
teatavate alade taristuprojektidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kiirete 
telekommunikatsioonitaristute 
kättesaadavus on ebatõhus ilma äärmiselt 
asjakohaste ja kvaliteetsete mitmekeelsete 
digitaalsisu ja -teenuste kättesaadavuseta, 
mida pakutakse nende kaudu ja mis võiks 
moodustada ligitõmbava digitaalse 
ökosüsteemi Euroopa kodanikele. 
Seepärast on hädavajalik edendada e-
valitsuse, e-demokraatia, e-õppe ja e-
tervishoiuteenuste liikmesriikidepoolset 
arendamist, mis suurendab lairiba 
nõudlust, vajadust e-oskuste ja 
digitaalmajanduse arengu järele.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Liidu poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks on asendamatud e-oskuste 
roll ja IKT kasutamine hariduses. 
Tehnoloogilised teadmised on eesmärk, 
aga ka vajalik vahend elukestva õppe, 
sotsiaalse ühtekuuluvuse, sotsiaalse ja 
majanduskasvu saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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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 ning hoogustatakse 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Takistamatu 
juurdepääs korduskasutatavatele 
mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada 
keelebarjääre, mis nõrgestavad 
sidusteenuste siseturgu ja piiravad 
juurdepääsu teadmistele. Elektrooniliste
haridusvõimaluste kättesaadavuse 
parandamine Euroopas, soodustades 
koostööd ja partnerlust haridusasutuste, 
õpilaste ja professorite vahel, oleks 
kulutõhus moodus hariduse kvaliteedi 
parandamiseks ja Euroopa ühtekuuluvuse 
suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga lisas, milles on esitatud ettepanek 
Euroopa haridusvõimaluste platvormi kohta.

Muudatusettepanek 94
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu 
avaliku sektori asutuste valduses olevale 
Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele 

(18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu 
avaliku sektori asutuste valduses olevale 
Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele 
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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.

kultuurisisule ja andmetele ning avades 
neid korduskasutamiseks, järgides samal 
ajal täiel määral autoriõigust ja sellega 
kaasnevaid õigusi, toetatakse 
loomingulisust ning hoogustatakse 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Antud 
kontekstis tuleks kindlameelselt toetada 
Europeana digitaalset raamatukogu kui 
Euroopa kultuuripärandi säilitamise ning 
kultuurialaste digitaalressursside 
uuendusliku kasutuse edendamise 
juhtprojekti. Takistamatu juurdepääs 
korduskasutatavatele mitmekeelsetele 
ressurssidele aitab ületada keelebarjääre, 
mis nõrgestavad sidusteenuste siseturgu ja 
piiravad juurdepääsu teadmistele.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

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 eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse põhimõtteid ning
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.

Or. fr
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Muudatusettepanek 96
Amelia Andersdotter

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 
sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad.

(19) Ohutuse ja turvalisuse valdkonnas 
suurendatakse elutähtsate infotaristutega 
liidu suutlikkust olla valmis küberturvet 
ohustavateks olukordadeks, jagada 
sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Ioannis A. Tsoukalas

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. 

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

Elutähtsate infotaristutega suurendatakse 
liidu suutlikkust olla valmis küberturvet 
ohustavateks olukordadeks, jagada 
sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad. Siin on asendamatu Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) roll 
turvalisuse, julgeoleku ja usalduse 
loomiseks Euroopa ühtsel e-turul; 
ENISAt tuleks tugevdada, et suuta toetada 
liikmesriike tõhusalt sidusa poliitika ja 
tugevate pädevuste väljatöötamisel ohutu 
ja turvalise Euroopa digitaalvaldkonna 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Rachida Dati

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 
sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad.

(19) Ohutuse ja turvalisuse valdkonnas 
aitab kogu ELi hõlmav platvorm 
internetiturvalisust edendavate ressursside, 
teabesüsteemide ja tarkvararakenduste 
jagamiseks luua ohutumat keskkonda 
kõikide internetikasutajate ja eelkõige
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 
sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad. Samuti tuleks julgustada 
küberturbealase õppe- ja teadlikkuse 
tõstmise programmide loomist ja 
arendamist.

Or. fr
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Selgitus

Koos üldise juurdepääsu tagamisega internetile tuleb samuti tugevdada õpet interneti 
kasutamise kohta, et tagada, et selle kasutajad kasutavad internetti teadlikult ja turvaliselt.

Muudatusettepanek 99
Jürgen Creutzmann

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 
sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad.

(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 infotaristute projektiga
suurendatakse liidu suutlikkust olla valmis 
küberturvet ohustavateks olukordadeks, 
jagada sellekohast teavet, tegutseda 
koordineeritult ja lahendada sellised 
olukorrad.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Tuleks kehtestada turvanõuded, et 
tagada eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse optimaalne tase ning 
hoida ära mis tahes isikuandmete loata 
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jälgimine ja neilt tulu teenimine.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Eeldatavasti töötatakse välja 
innovaatilised kaubanduslikku laadi 
rakendused, mis põhinevad digitaalteenuste 
taristutel. Selliste rakenduste uurimist ja 
katsetamist võidakse kaasrahastada 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmi „Horisont 2020” projektide 
osana ning nende kasutuselevõttu võidakse 
toetada ühtekuuluvuspoliitika raames.

(20) Eeldatavasti töötatakse välja 
innovaatilised kaubanduslikku, sotsiaalset 
ja hariduslikku laadi rakendused, mis 
põhinevad digitaalteenuste taristutel. 
Selliste rakenduste uurimist ja katsetamist 
võidakse kaasrahastada teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi „Horisont 2020” 
projektide osana ning nende 
kasutuselevõttu võidakse toetada 
ühtekuuluvuspoliitika raames.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Ühishuviprojektide tuvastamise 
kriteeriumid peavad olema püsivad, 
üksikasjalikud ning tagama lahenduste 
tehnoloogilise neutraalsuse. Rahalisi 
vahendeid tuleb eralda lahendustele, mis 
põhinevad avatud võrkudel, mille vaba 
ligipääsu ei piirata mingil 
diskrimineerival viisil.

Or. pl
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Muudatusettepanek 103
Pilar del Castillo Vera

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. 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. Sellised 
meetmed ei tohiks ohustada õigus- ja 
investeerimiskindlust sellel turul, muutes 
ja kõrvaldades projekte lühiajalises 
plaanis. Ühist huvi pakkuvate projektide 
lisamisel või eemaldamisel peaks 
komisjon eelnevalt teavitama Euroopa 
Parlamenti.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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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. 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, tagades 
seega õigus- ja investeerimiskindluse.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 

(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 
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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.

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, võttes 
arvesse investeerimiskindlust 
turuosalejate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Catherine Trautmann

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. Sellise delegeerimise eesmärk on 
käsitleda uusi tehnika ja turu arengu 
suundumusi, tekkivaid poliitilisi prioriteete 
või võimalusi eri taristute koostoime 
rakendamiseks, sealhulgas transpordi- ja 
energiataristuga. Delegeerimisel 
piirdutakse ühishuviprojektide kirjelduste 
muutmise, ühishuviprojekti lisamise või 
aegunud ühishuviprojekti kõrvaldamisega 
vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud, 
selgetele ja läbipaistvatele kriteeriumidele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 107
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

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 peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjakohase teabe sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse suunised 
selliste üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
kindlaksmääramiseks, mille väljatöötamist, 
rakendamist, kasutuselevõttu, vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet toetatakse 
kooskõlas määrusega XXX (Euroopa 
Ühendamise Rahastu määrus).

Käesolevas määruses sätestatakse suunised 
selliste üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
kindlaksmääramiseks, mille väljatöötamist, 
rakendamist, kasutuselevõttu, vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet toetatakse 
kooskõlas määrusega XXX (Euroopa 
Ühendamise Rahastu määrus).

Sellise toetuse keskmes peaks olema 
meetmed, mis on vajalikud turutõrgete 
ärahoidmiseks ja on kooskõlas asjakohase 
liidu poliitika, määruste ja suunistega, 
näiteks ühenduse suunised riigiabi 
eeskirjade kohaldamisele lairibavõrkude 
puhul.

Or. en
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Selgitus

Tarvis on meelde tuletada põhimõtet, et riigi toetust tuleb käsitleda kui erainvesteeringute 
täiendust ja seega ei tohi see tõugata välja erainvesteeringuid, eriti ülikiirete lairibavõrkude 
kasutuselevõtul.

Muudatusettepanek 109
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 ja 
valitsuste igapäevaelu, edendades 
lairibavõrke, kohalike, piirkondlike ja 
riikide telekommunikatsioonivõrkude 
vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet 
ning parandades mittediskrimineerivat
juurdepääsu sellistele võrkudele ja 
digitaalset kaasatust;

Or. ro

Muudatusettepanek 110
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 ja 
valitsuste igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning avatud 
ja mittediskrimineerivat juurdepääsu 
sellistele võrkudele;

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 ja 
valitsuste igapäevaelu, edendades riikide, 
piirkondade ja kohalike
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 kooskõlas 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega, 
kasutades kättesaadava tehnoloogia 
hulgast seda, mis sobib kõige paremini 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamiseks, mis omakorda lihtsustab 
üleeuroopaliste digitaalteenuste ning 
Euroopa tööstuse konkurentsivõime 
potentsiaali väljatöötamist ja rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) austades tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõtet, ergutab üleeuroopaliste 
digitaalteenuste väljatöötamist ja 
rakendamist, mis omakorda tekitab 
nõudlust kiirete ja ülikiirete 
lairibavõrkude üleeuroopalise 
kasutuselevõtu järele.

Or. en

Selgitus

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Muudatusettepanek 114
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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, mis omakorda lihtsustab 
üleeuroopaliste digitaalteenuste 
väljatöötamist ja rakendamist, eriti 
maapiirkondades ja hõredalt asustatud 
piirkondades, kus erainvesteeringud ei ole 
majanduslikult kulutasuvad;

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 116
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 117
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3
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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 avatud lairibavõrkude 
kasutuselevõttu, mis omakorda lihtsustab 
üleeuroopaliste digitaalteenuste 
väljatöötamist ja rakendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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, nende 
toimimist, haldamist ning täiustamist ning 
koostoime arendamist teiste energia- või 
transporditaristutega, vähendades sellega 
kogukulusid;

Or. fr

Muudatusettepanek 119
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) tagab üleeuroopaliste digitaalteenuste 
taristute säästva kasutuselevõtu, nende 
koostalitlusvõime ja koordineerituse
Euroopa tasandil ning nende toimimise, 
haldamise ning täiustamise;
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täiustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) tagab Euroopa kodanikele võrdse 
võimaluse pääseda juurde 
üleeuroopalistele 
telekommunikatsioonivõrkudele turu 
keskmisele hinnale vastava hinna eest, 
sõltumata sellest, kus nad Euroopa Liidu 
territooriumil asuvad.

Or. fr

Selgitus

Oluline on märkida, et liit peab taotlema eri piirkondade arengutaseme ühtlustamist ning 
mahajäämuse vähendamist kõige ebasoodsamates piirkondades Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 174 lõike 2 tähenduses.

Muudatusettepanek 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) aitab kaasa kõrget oskustaset 
nõudvate töökohtade loomisele võrkude 
projekteerimise, ehituse, käitamise ja 
hooldamise valdkonnas ning 
digitaalteenuste arendamisele Euroopa 
tööstuse huvides.

Or. fr
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Muudatusettepanek 122
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) suurendab Euroopa eri taristute 
koostalitlusvõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 4

Or. en

Selgitus

Artiklid 3 ja 4 tuleks omavahel ära vahetada, et paigutada prioriteedid enne määratlusi.

Muudatusettepanek 124
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „telekommunikatsioonivõrgud” –
lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud;

1. telekommunikatsioonivõrgud –
lairibavõrgud ja taristud digitaalteenustele;
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Or. en

Muudatusettepanek 125
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
(sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust;

2. lairibavõrgud – traadiga või traadita 
(sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud seonduva taristuga, 
mis on võimelised pakkuma ülikiireid 
ühendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
(sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust;

2. „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
(sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
kiiret ja ülikiiret ühenduvust;

Or. ro

Muudatusettepanek 127
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
(sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust;

2. „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
(sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
kiiret ühenduvust;

Or. fr

Muudatusettepanek 128
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
(sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust;

2. „kiired lairibavõrgud” – traadiga ja 
traadita (sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust, vähemalt 100 Mbit/s
kliendi kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „ülikiired lairibavõrgud” – traadiga 
ja traadita (sealhulgas satelliitside) 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust, vähemalt 1 Gbit/s 
kliendi kohta;
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Or. en

Muudatusettepanek 130
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „digitaalteenuste taristud” –
võrgupõhised teenused, mida edastatakse 
elektrooniliselt, üldjuhul internetis, mis 
võimaldavad osutada üleeuroopalisi 
avalikku huvi pakkuvaid 
koostalitlusvõimelisi teenuseid ja mis 
loovad soodsad tingimused kodanikele, 
ettevõtjatele ja/või valitsustele;

3. „taristu” – igasugused seadmed või
teenused väärtusahela iga astme jaoks, 
ning mis on mõeldud looma ja pakkuma
üleeuroopalisi avalikku huvi pakkuvaid 
koostalitlusvõimelisi teenuseid, millel on 
hea mõju ettevõtjatele, kodanikele ja/või 
riigiasutustele;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. „avatud juurdepääs” – kõigi 
elektroonilise side operaatorite 
juurdepääs lairibataristu hulgiturule 
võrdsetel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel, mis võimaldavad neil 
täielikult konkureerida taristut omava või 
haldava operaatoriga ning seega 
suurendavad valikuvõimalusi ja 
konkurentsi kasutajate jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. „juurdepääs” – lairibavõrkudega 
seotud seadmete ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine, nagu on 
määratletud täpsemalt 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)) artikli 2 
punktis a;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. „digitaalteenused” – taristus 
digitaalselt, tavaliselt interneti kaudu 
osutatavad teenused;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. „aktiivne taristu” – taristu, mis loob 
või haldab signaale passiivse taristu 
abiga;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. „passiivne taristu” – mastid, 
kanalisatsioon, valguskaabelühendused, 
hooned või muud seadmed, mis ei loo ega 
halda signaale;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. „infotaristu” – aktiivne taristu, mis 
on loodud spetsiaalselt digitaalteenuste 
haldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. „avatud võrgud” – kõigi elektroonilise 
side operaatorite juurdepääs lairibataristu 
hulgiturule võrdsetel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel, mis 
võimaldavad lairibataristu hulgituru 
kasutajatel pakkuda mis tahes teenust 
oma vabal valikul ja konkureerida taristut 
omava või haldava operaatoriga ning 
seega suurendada valikuvõimalusi ja 
konkurentsi lõppkasutajate jaoks; 
hulgiturule juurdepääsu hind määratakse 
nii et see oleks investorile majanduslikult 
elujõuline, hoitakse ära hinnakruvi efekt 
ja tagatakse maksimaalne kasutuselevõtt;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) ergutada ja tekitada nõudlust lairiba 
järele, edendades interneti teel 
kättesaadavate avalike teenuste 
vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet 
ning juurdepääsu neile võrkudele;

Or. en

Selgitus

Nõudlust tekitavad projektid peaksid lairiba kasutuselevõttu edasi viima. Seetõttu tuleks 
prioriteediks seada ELi digitaalteenuste taristu loomine, alustalaks olevate üleeuroopaliste 
ülikiirete internetiühenduste loomine avaliku halduse jaoks, e-valitsuse teenuste piiriülene 
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pakkumine, avaliku sektori teabele juurdepääsu võimaldamine, sealhulgas Euroopa pärandi 
digitaalressursid ja arukad energiateenused. Nõudlus peaks omakorda ergutama 
investeeringuid lairibavõrgu kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 139
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, 
mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 
100 Mbit/s, seal kus on nõudlust ja/või 
prognoositakse nõudlust tulevikus;

Or. en

Selgitus

Kuna avaliku ja erasektori rahalised vahendid on piiratud, tuleks enne investeeringute 
tegemist prognoosida tuleviku nõudlust. Demograafilised muutused ja edasine linnastumine 
võivad muuta investeeringud taristusse ebavajalikuks või õigustada mõnes valdkonnas 
odavamaid ajutisi lahendusi, kui tulevane nõudlus ei anna esimeseks alust.

Muudatusettepanek 140
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, 
mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 
100 Mbit/s, võttes arvesse võimalikku 
nõudlust ülikiire interneti järele;

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) võtta kasutusele lairibavõrgud, mis 
tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 
100 Mbit/s, nagu on viidatud 
telekommunikatsioonivõrkude valdkonna 
eesmärkides, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr xxxx/2012 (millega asutatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu)1 artikli 4 
lõike 1 punkti c alapunktis i;
__________________
1 ELT L (...).

Or. en

Muudatusettepanek 142
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, 
mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 
1 Gbit/s;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 144
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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) kiirendada kiirete ja ülikiirete 
lairibavõrkude kasutuselevõttu, et 
rahuldada olemasolevat ja tekkivat 
nõudlust, sealhulgas väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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) kui 100 Mbit/s andmeedastuskiirust ei 
ole võimalik saavutada, võtta kasutusele
lairibavõrgud, millega tagatakse suurim 
andmeedastuskiirus;
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Or. en

Muudatusettepanek 146
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 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, võttes arvesse võimalikku nõudlust 
ülikiire interneti järele ja kasutades 
kättesaadava tehnoloogia hulgast 
tehnoloogianeutraalsuse alusel 
tehnoloogiat, mis sobib kõige paremini 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 kasutusele kiired lairibavõrgud, et 
siduda maapiirkonnad, kauged ja hõredalt 
asustatud alad ja saared, raskesti 
ligipääsetavad ja äärealad liidu 
keskpiirkondadega, ning tagada 
kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;
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Or. ro

Muudatusettepanek148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 kasutusele lairibavõrgud, et 
siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja 
äärealad, liidu vähem arenenud 
piirkonnad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

Or. pl

Muudatusettepanek 149
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 maapiirkondades ja hõredalt 
asustatud piirkondades 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;

Or. en
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Muudatusettepanek 150
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 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, seal kus on nõudlust ja/või 
prognoositakse nõudlust tulevikus;

Or. en

Selgitus

Kuna avaliku ja erasektori rahalised vahendid on piiratud, tuleks enne investeeringute 
tegemist prognoosida tuleviku nõudlust. Demograafilised muutused ja edasine linnastumine 
võivad muuta investeeringud taristusse ebavajalikuks või õigustada mõnes valdkonnas 
odavamaid ajutisi lahendusi, kui tulevane nõudlus ei anna esimeseks alust.

Muudatusettepanek 151
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 kasutusele lairibavõrgud, et 
siduda saared, mägised, kauged, raskesti 
ligipääsetavad ja äärealad liidu 
keskpiirkondadega, ning tagada 
kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 kasutusele kiired lairibavõrgud, et 
siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja 
äärealad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 
100 Mbit/s;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetada digitaalteenuste taristute 
põhiteenusplatvorme;

(c) toetada digitaalteenuste taristute 
põhiteenusplatvorme ning arendada õppe-
ja koolitusvahendeid ja -programme, et 
võimaldada kõigile teadlikku ja turvalist 
interneti kasutamist;

Or. fr

Selgitus

Digitaalsete vahendite õpe on tulevikus peamine element tööturule sisenemiseks vajalike 
oskuste omandamiseks. Lisaks peab digitaalsete vahendite demokratiseerimisega kaasnema 
IT-õppe laiendamine kõikidele kodanikele, et nad oleksid paremini teadlikud nende 
kasutamisest ja oskaksid neid turvaliselt kasutada.
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Muudatusettepanek 154
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtta meetmeid, mis võimaldavad 
saavutada koostoime ja koostalitluse 
telekommunikatsioonisektori eri 
ühishuviprojektide vahel, eri taristuid, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristut 
hõlmavate projektide vahel, 
telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojektide ning struktuurifondidest 
ja Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
projektide vahel ning asjaomaste 
teadustöötaristutega.

(d) võtta meetmeid, mis võimaldavad 
saavutada koostoime ja koostalitluse 
telekommunikatsioonisektori eri 
ühishuviprojektide vahel, eri taristuid, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristut 
hõlmavate projektide vahel, 
telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojektide ning struktuurifondidest 
ja Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
projektide vahel ning asjaomaste 
teadustöötaristutega ning 
telekommunikatsiooni valdkonnas
ühishuviprojektide ja olemasolevate ja 
kavandatud taristute vahel, muu hulgas 
transpordi- ja energia valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Kulutasuvuse optimeerimiseks tuleks käsitleda prioriteedina telekommunikatsiooni 
ühishuviprojektide ja selliste olemasolevate ja kavandatavate taristute koostoime hindamist ja 
väljapakkumist, mis ei kuulu tingimata üleeuroopalise võrgu üldsuuniste alla, sealhulgas 
transpordi ja energia valdkonnas.

Muudatusettepanek 155
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtta meetmeid, mis võimaldavad 
saavutada koostoime ja koostalitluse 
telekommunikatsioonisektori eri 
ühishuviprojektide vahel, eri taristuid, 

(d) võtta meetmeid, mis võimaldavad 
saavutada koostoime ja koostalitluse 
telekommunikatsioonisektori eri 
ühishuviprojektide vahel, eri taristuid, 
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sealhulgas transpordi- ja energiataristut
hõlmavate projektide vahel, 
telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojektide ning struktuurifondidest 
ja Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
projektide vahel ning asjaomaste 
teadustöötaristutega.

näiteks arukaid võrke hõlmavate 
projektide vahel, 
telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojektide ning struktuurifondidest 
ja Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
projektide ja muude algatuste vahel, 
vältides kattuvust või hooletust, ning 
asjaomaste teadustöötaristutega.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtta meetmeid, mis võimaldavad 
saavutada koostoime ja koostalitluse 
telekommunikatsioonisektori eri 
ühishuviprojektide vahel, eri taristuid, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristut 
hõlmavate projektide vahel, 
telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojektide ning struktuurifondidest 
ja Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
projektide vahel ning asjaomaste 
teadustöötaristutega.

(d) võtta meetmeid, mis võimaldavad 
saavutada koostoime ja koostalitluse 
telekommunikatsioonisektori eri 
ühishuviprojektide vahel, vastastikuse 
täiendavuse eri taristuid, sealhulgas 
transpordi- ja energiataristut hõlmavate 
projektide vahel, 
telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojektide ning struktuurifondidest 
ja Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
projektide ja muude algatuste vahel, 
vältides kattuvust või hooletust, ning 
asjaomaste teadustöötaristutega.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtta meetmeid, mis võimaldavad 
saavutada koostoime ja koostalitluse 
telekommunikatsioonisektori eri 
ühishuviprojektide vahel, eri taristuid, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristut 
hõlmavate projektide vahel, 
telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojektide ning struktuurifondidest 
ja Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
projektide vahel ning asjaomaste 
teadustöötaristutega.

(d) võtta meetmeid, mis võimaldavad 
saavutada koostoime ja koostalitluse 
telekommunikatsioonisektori eri 
ühishuviprojektide vahel, eri taristuid, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristut 
hõlmavate projektide vahel, 
telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojektide ning struktuurifondidest 
ja Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
projektide vahel ning asjaomaste 
teadustöötaristutega, vältides 
halduskoormuse ebavajalikku 
dubleerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võtta meetmeid, millega leitakse 
parim vahekord tipptaseme tehnoloogiate 
vahel andmevoo läbilaskevõime, 
andmeedastuse turvalisuse, võrgu 
vastupidavuse ja kulutasuvuse osas;

Or. en

Selgitus

 On ülitähtis, et EL looks raamistiku, mis julgustab selle üldise ja püüdlikkusele ärgitava 
suunise lisamisega avaliku ja erasektori sidusrühmi saavutama rakendamise etapis tipptaset.

Muudatusettepanek 159
Catherine Trautmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) mõju Euroopa tehnoloogiaalasele 
asjatundlikkusele ja liikmesriikide 
tööhõivele;

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia tööstuse 
kasv Euroopa Liidus, võttes arvesse 
vajadust uute rajatiste ja teenuste järele;

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) meetmed, mis soodustavad üha 
suurenevat vajadust lairibaühenduse 
järele, arendades ja pakkudes samaaegselt 
uuenduslikke ja koostalitlusvõimelisi 
digitaalteenuseid ja lihtsustades 
ebasoodsamas olukorras olevate inimeste 
juurdepääsetavust e-oskuste 
suurendamise kaudu, nii et kõik liidu 
kodanikud saaksid ühishuviprojektidest 
kasu.
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Or. fr

Muudatusettepanek 162
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisas esitatud ühishuviprojektidega 
aidatakse kaasa artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisele.

1. Lisas esitatud ühishuviprojektidega 
aidatakse kaasa artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisele, vastatakse 
artiklis 3 sätestatud prioriteetidele, 
põhinevad kasutuselevõtuks valmis 
tehnoloogial ja pakuvad Euroopa 
lisandväärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisas esitatud ühishuviprojektidega 
aidatakse kaasa artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisele.

1. Lisas esitatud ühishuviprojektidega 
aidatakse kaasa artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisele ning võetakse 
arvesse artiklis 4 sätestatud prioriteete.

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisas esitatud ühishuviprojektidega 
aidatakse kaasa artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisele.

1. Lisas esitatud ühishuviprojektidega 
aidatakse kaasa artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisele. Need on 
kooskõlas liikmesriikide poolt järgitavate 
eesmärkidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojekt võib hõlmata kogu 
projektitsüklit, sealhulgas 
teostatavusuuringuid, rakendamist, pidevat 
toimimist, koordineerimist ja hindamist.

2. Ühishuviprojekt võib hõlmata kogu 
projektitsüklit, sealhulgas 
teostatavusuuringuid, tehniliste projektide 
rakendamist, pidevat toimimist, 
koordineerimist ja hindamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 166
Evžen Tošenovský

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 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 ja, 
kus see on asjakohane, ühenduse 
suunistega riigiabieeskirjade 
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kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire 
kasutuselevõtuga. Rakendamine põhineb 
eelkõige projekti terviklikul hindamisel. 
Selline projekti hindamine hõlmab muu 
hulgas turutingimusi, sh teave 
olemasolevate taristute, projekti elluviija 
seadusandlusest tulenevate kohustuste, 
äri- ja turundusstrateegiate kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Teresa Riera Madurell

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 ja/või muud üksused, 
sealhulgas kohalikud ja piirkondlikud 
asutused, kes vastutatavad 
ühishuviprojektide rakendamise eest või 
aitavad sellele kaasa, võtavad vajalikud 
õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja 
finantsmeetmed kooskõlas käesoleva 
määruse vastavate sätetega. Rakendamine 
põhineb terviklikul projekti hindamisel, 
mis hõlmab muu hulgas turutingimusi, sh 
teavet olemasolevate taristute, projekti 
elluviija seadusandlusest tulenevate 
kohustuste, äri- ja turundusstrateegiate 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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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 ja/või muud üksused, 
sealhulgas kohalikud ja piirkondlikud 
asutused, kes vastutatavad 
ühishuviprojektide rakendamise eest või 
aitavad sellele kaasa, võtavad vajalikud 
õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja 
finantsmeetmed kooskõlas käesoleva 
määruse vastavate sätetega.

Or. ro

Muudatusettepanek 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rahastatavate projektide valimisel 
tuleb olla eriti ettevaatlik ja range, et 
tagada üleeuroopaline ühendus, toetada 
VKEde ligipääsu digitaalsele majandusele 
ja suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust.

Or. pl

Muudatusettepanek 170
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Liit võib hõlbustada 
ühishuviprojektide rakendamist vajaduse 
korral reguleerivate meetmete, 
koordineerimise, toetusmeetmete ja 
rahalise toetuse kaudu, et soodustada nende 

4. Euroopa Liit võib hõlbustada 
ühishuviprojektide rakendamist vajaduse 
korral reguleerivate meetmete, 
koordineerimise, toetusmeetmete ja 
rahalise toetuse kaudu, et soodustada nende 
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kasutuselevõttu ning tõmmata ligi avaliku 
ja erasektori investeeringuid.

kasutuselevõttu ning tõmmata ligi avaliku 
ja erasektori investeeringuid, ning, kui see 
on asjakohane, järgib ühenduse suuniseid 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Liit võib hõlbustada
ühishuviprojektide rakendamist vajaduse 
korral reguleerivate meetmete, 
koordineerimise, toetusmeetmete ja 
rahalise toetuse kaudu, et soodustada nende 
kasutuselevõttu ning tõmmata ligi avaliku 
ja erasektori investeeringuid.

4. Euroopa Liit peaks võimalikult palju 
hõlbustama ühishuviprojektide 
rakendamist vajaduse korral reguleerivate 
meetmete, koordineerimise, 
toetusmeetmete ja rahalise toetuse kaudu, 
et soodustada nende kasutuselevõttu ning 
tõmmata ligi avaliku ja erasektori 
investeeringuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 172
Jean-Pierre Audy

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 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. Ühishuviprojektide 
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rahastamiseks ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 311 kohaselt 
võib komisjon teha ettepaneku 
omavahendite loomiseks, mis koosnevad 
üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude kasutajate 
kohustuslikult makstud summadest.

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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. Komisjon peab 
koostama perioodilise aruande selle 
kohta, kuidas liit on rahalisi vahendeid 
kasutanud. 

Or. pl

Muudatusettepanek 174
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vahendeid eraldatakse toetusesaajate 
konkreetseid vajadusi arvesse võttes, 
otsides eelkõige tasakaalu toetuste ja 
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uudsete rahastamisvahendite jaotamise 
vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
muudetakse lisas loetletud 
ühishuviprojektide kirjeldust, lisatakse 
sinna uusi projekte või kõrvaldatakse sealt 
aegunud projektid kooskõlas allpool 
esitatud lõigetega 7, 8 ja 9 ning artikliga 8.

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
muudetakse lisas loetletud 
ühishuviprojektide kirjeldust, lisatakse 
sinna uusi projekte või kõrvaldatakse sealt 
aegunud projektid kooskõlas allpool 
esitatud lõigetega 7, 8 ja 9 ning artikliga 8.
Igal juhul teavitatakse Euroopa 
Parlamenti kõigist muutustest 
ühishuviprojektide loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
muudetakse lisas loetletud 
ühishuviprojektide kirjeldust, lisatakse 
sinna uusi projekte või kõrvaldatakse sealt 
aegunud projektid kooskõlas allpool 
esitatud lõigetega 7, 8 ja 9 ning artikliga 8.

6. ELi toimimise lepingu artikli 172 teise 
lõigu kohaselt antakse komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse lisas 
loetletud ühishuviprojektide kirjeldust, 
lisatakse sinna uusi projekte või 
kõrvaldatakse sealt aegunud projektid 
kooskõlas allpool esitatud lõigetega 7, 8 ja 
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9 ning artikliga 8.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) uute tehnika ja turu arengu
suundumustega või

(a) uute tehnika ja turu arengu
suundumuste ja uuendustega või

Or. en

Muudatusettepanek 178
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) uute tehnika ja turu arengu 
suundumustega või

(a) uute tehnika või turu arengu 
suundumustega või

Or. fr

Muudatusettepanek 179
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) käimasoleva projekti arengu ja 
tulemustega;
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Or. fr

Muudatusettepanek 180
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tekkivate poliitiliste prioriteetidega või välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 181
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tekkivate poliitiliste prioriteetidega või välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 182
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon tagab, et nimetatud 
muudatused ei tekita õiguskindlusetust 
nimetatud projekti rakendamisse kaasatud 
sidusrühmade jaoks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 183
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab artiklis 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamist;

(a) toetab artiklis 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamist ja vastab artiklis 3 sätestatud 
prioriteetidele;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab artiklis 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamist;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 185
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Võttes vastu delegeeritud õigusakti, 
millega kõrvaldatakse aegunud 
ühishuviprojekt lisast, hindab komisjon, 
kas kõnealune projekt ei vasta enam lõikes 
7 sätestatud vajadustele ega lõikes 8 

9. Võttes vastu delegeeritud õigusakti, 
millega kõrvaldatakse aegunud 
ühishuviprojekt lisast, hindab komisjon, 
kas kõnealune projekt ei vasta enam lõikes 
7 sätestatud vajadustele ega lõikes 8 
sätestatud kriteeriumidele, ning teavitab 
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sätestatud kriteeriumidele. Euroopa Parlamenti.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse XXX (millega asutatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu) artikli 21 
kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad 
liikmesriigid ja komisjon teavet 
käesolevate suuniste rakendamisel tehtud 
edusammude kohta.

1. Määruse XXX (millega asutatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu) artikli 21 
kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad 
liikmesriigid ja komisjon teavet 
käesolevate suuniste rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Aastakokkuvõte 
nimetatud teabe kohta esitatakse Euroopa 
Parlamendile.

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse XXX (millega asutatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu) artikli 21 
kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad 
liikmesriigid ja komisjon teavet 
käesolevate suuniste rakendamisel tehtud 
edusammude kohta.

1. Määruse XXX (millega asutatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu) artikli 21 
kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad 
liikmesriigid, komisjon ja Euroopa 
Parlament teavet käesolevate suuniste 
rakendamisel tehtud edusammude kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste 
rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret 
internetti käsitlevate riiklike strateegiate 
kavandamisel, taristute kaardistamisel ja 
teabe vahetamisel eksperdirühm, kuhu 
kuuluvad kõikide liikmesriikide esindajad. 
Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
väljatöötamisega seotud küsimust.

2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste 
rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret 
internetti käsitlevate riiklike strateegiate 
kavandamisel, taristute kaardistamisel ja 
teabe vahetamisel eksperdirühm, kuhu 
kuuluvad kõikide liikmesriikide esindajad. 
Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
väljatöötamisega seotud küsimust.

Eelkõige abistab eksperdirühm komisjoni 
järgmises:
ettevalmistav töö enne iga-aastase ja 
mitmeaastase tööprogrammi koostamist ja 
selle muutmist, millele on viidatud 
vastavalt määruse (EL) nr xxxx/2012 
(Euroopa Ühendamise Rahastu loomise 
kohta) [Euroopa Ühendamise Rahastut 
käsitlev määrus] artikli 17 lõikes 1 ja 
artikli 17 lõikes 2, finants- ja tehnilisel 
tasandil tööprogrammi rakendamise 
hindamiseks võetavad meetmed ning 
ettevalmistav töö enne artikli 5 lõikes 6 
viidatud delegeeritud õigusaktide 
koostamist.
Komisjon teavitab eksperdirühma selle 
igal kohtumisel tööprogrammi 
rakendamisel saavutatud edust.

Or. en

Muudatusettepanek 189
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste 
rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret 
internetti käsitlevate riiklike strateegiate 
kavandamisel, taristute kaardistamisel ja 
teabe vahetamisel eksperdirühm, kuhu 
kuuluvad kõikide liikmesriikide esindajad. 
Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
väljatöötamisega seotud küsimust.

2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste 
rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret 
internetti käsitlevate riiklike strateegiate 
kavandamisel, taristute kaardistamisel ja 
teabe vahetamisel sidekomitee (COCOM), 
kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide 
esindajad. Sidekomitee võib käsitleda ka 
mis tahes muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
väljatöötamisega seotud küsimust.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste 
rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret 
internetti käsitlevate riiklike strateegiate 
kavandamisel, taristute kaardistamisel ja 
teabe vahetamisel eksperdirühm, kuhu 
kuuluvad kõikide liikmesriikide esindajad. 
Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
väljatöötamisega seotud küsimust.

2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste 
rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret 
internetti käsitlevate riiklike strateegiate 
kavandamisel, taristute kaardistamisel ja 
teabe vahetamisel artiklis 7 a sätestatud
eksperdirühm. Eksperdirühm võib 
käsitleda ka mis tahes muud 
üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
väljatöötamisega seotud küsimust.

Or. fr

Muudatusettepanek 191
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Koostoimes määruse XXX (millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu) 
vahe- ja järelhindamisega ning olles 
konsulteerinud eksperdirühmaga, avaldab 
komisjon aruande käesolevate suuniste 
rakendamise edusammude kohta. Aruanne 
esitatakse Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

3. Koostoimes määruse XXX (millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu) 
vahe- ja järelhindamisega ning olles 
konsulteerinud sidekomiteega, avaldab 
komisjon aruande käesolevate suuniste 
rakendamise edusammude kohta. Aruanne 
esitatakse Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 192
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Aruandes hinnatakse järgmist:
(a) ühishuviprojektide arendamisel, 
ehitustööde tegemisel ja käikulaskmisel 
tehtud edusammud ning vajaduse korral 
viivitused rakendamisel ja muud kogetud 
raskused;
(b) liidu poolt kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr xxxx/2012 (Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta) sätetega 
ühishuviprojektide jaoks eraldatud ja 
välja makstud rahasummad võrreldes 
rahastatud ühishuviprojektide 
koguväärtusega.

Or. en



AM\909449ET.doc 87/141 PE494.476v01-00

ET

Muudatusettepanek 193
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – sissejuhatav osa

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 liidu 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.

Or. en

Muudatusettepanek 194
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon loob taristu 
läbipaistvusplatvormi, mis on üldsusele 
kergesti juurdepääsetav. Platvorm 
sisaldab järgmist teavet:
(a) korrapäraselt ajakohastatud üldteave 
(sh teave mõjutatud piirkondade kohta) 
kõigi ühishuviprojektide kohta;
(b) iga ühishuviprojekti rakenduskava.

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Eksperdirühm

1. Käesoleva määrusega moodustatakse 
eksperdirühm, et abistada komisjoni ja 
Euroopa Investeerimispanka (EIP) 
projektide uurimisel.
2. Eksperdirühma kuuluvad sidekomitee 
liikmed, kellele lisanduvad komisjoni 
poolt esitatud sõltumatud eksperdid 
vastavalt käesoleva määruse artiklis 8 
sätestatud korrale.
3. Eksperdirühm peab tegema 
struktureeritud koostööd 
telekommunikatsioonivõrkude ja -
teenuste kavandamises, arendamises ja 
haldamises osalevate sidusrühmadega, 
kuhu kuuluvad muu hulgas kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused, riigisisesed 
reguleerivad asutused ja Elektroonilise 
Side Euroopa Reguleerivate Asutuste 
Ühendatud Amet (BEREC), 
internetiteenuste osutajad, riiklike 
võrkude operaatorid ja seadmete tootjad.
4. Komisjon ja EIP peavad eelkõige 
arvestama eksperdirühma sõnastatud 
tähelepanekutega ning avalikult selgitama 
põhjuseid, miks teatud juhtudel neid 
tähelepanekuid ei järgita.

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 5 lõikes 6 osutatud volitused 
antakse komisjonile määramata ajaks
alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.

2. Artikli 5 lõikes 6 osutatud volitused 
antakse komisjonile viieks aastaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist.
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 197
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 5 lõike 6 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral kahe kuu võrra pikendada.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 5 lõikega 6, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid nelja kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en



PE494.476v01-00 90/141 AM\909449ET.doc

ET

Muudatusettepanek 198
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektidega püütakse kõrvaldada 
kitsaskohad, mis takistavad ühtse turu 
lõplikku väljaehitamist, st tagatakse 
ühenduvus avalike digitaalteenuste taristu 
võrguga ja sellele juurdepääs, sealhulgas 
piiriüleselt.

Ühishuviprojektidega püütakse kõrvaldada 
kitsaskohad, mis takistavad ühtse turu 
lõplikku väljaehitamist, st tagatakse 
ühenduvus avalike digitaalteenuste taristu 
võrguga ja sellele juurdepääs, sealhulgas 
piiriüleselt. Samuti tuleb kodanikele 
tagada võrdsete võimaluste põhimõte 
digitaalteenuste taristutele juurde 
pääsemisel ja mõistliku hinna eest, 
sõltumata sellest, kus nad Euroopa Liidu 
territooriumil asuvad.

Or. fr

Muudatusettepanek 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektidega püütakse kõrvaldada 
kitsaskohad, mis takistavad ühtse turu 
lõplikku väljaehitamist, st tagatakse 
ühenduvus avalike digitaalteenuste taristu 
võrguga ja sellele juurdepääs, sealhulgas 
piiriüleselt.

Ühishuviprojektidega püütakse kõrvaldada 
kitsaskohad, mis takistavad ühtse turu 
lõplikku väljaehitamist, st tagatakse 
ühenduvus avalike digitaalteenuste taristu 
võrguga ja sellele juurdepääs, sealhulgas 
piiriüleselt, ergutades seepärast nõudlust.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 2

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 ja saavutatakse elujõuline ühtne e-
turg. Eelkõige pakub nimetatud võrkude 
kasutuselevõtt kiiremat internettipääsu, 
toob infotehnoloogiapõhiseid täiustusi 
kodanike, sealhulgas laste ja noorte, 
vanemate inimeste ja puuetega inimeste,
ettevõtjate ja valitsuste, sh iga 
haridusastme haridusasutuste 
igapäevaellu, suurendab koostalitlusvõimet 
ning võimaldab saavutada vastavuse 
ühiselt kokkulepitud standarditele või neile 
lähenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 2

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, 

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

sealhulgas laste ja noorte, ettevõtjate ja 
valitsuste igapäevaellu, suurendab 
koostalitlusvõimet ning võimaldab 
saavutada vastavuse ühiselt kokkulepitud 
standarditele või neile lähenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 2

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 ja saavutatakse elujõuline ühtne e-
turg. Eelkõige pakub nimetatud võrkude 
kasutuselevõtt kiiremat internettipääsu, 
toob infotehnoloogiapõhiseid täiustusi 
kodanike, sealhulgas laste ja noorte, 
ettevõtjate, ülikoolide ja valitsuste 
igapäevaellu, suurendab koostalitlusvõimet 
ning võimaldab saavutada vastavuse 
ühiselt kokkulepitud standarditele või neile 
lähenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) innovaatiline juhtimine, kaardistamine (a) innovaatiline juhtimine, kaardistamine 
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ja teenused Tehnilise abi meetmed, kui 
need on vajalikud kasutuselevõtuks ja 
juhtimiseks, hõlmavad projektide ja 
investeeringute kavandamist ning 
teostatavusuuringuid 
investeerimismeetmete ja 
rahastamisvahendite toetuseks. 
Üleeuroopalise lairibataristu kaardistamine 
arendab asjaomaste saitide pidevat 
üksikasjalikku füüsilist seiret ja 
dokumenteerimist, trasside rajamise õiguse 
analüüsi, olemasolevate rajatiste 
uuendamispotentsiaali hindamist jne. 
Kaardistamisel tuleks järgida direktiivi 
2007/2/EÜ (INSPIRE direktiiv) 
põhimõtteid ja asjaomast 
standardimistegevust. Tehnilise abi 
meetmetega võidakse toetada ka edukate 
investeerimis- ja kasutuselevõtumudelite 
kordamist.

ja teenused Tehnilise abi meetmed, kui 
need on vajalikud kasutuselevõtuks ja 
juhtimiseks, hõlmavad projektide ja 
investeeringute kavandamist ning 
teostatavusuuringuid 
investeerimismeetmete ja 
rahastamisvahendite toetuseks. 
Üleeuroopalise lairibataristu kaardistamine 
arendab asjaomaste saitide pidevat 
üksikasjalikku füüsilist seiret ja 
dokumenteerimist, trasside rajamise õiguse 
analüüsi, olemasolevate rajatiste 
uuendamispotentsiaali hindamist jne. 
Sellise lähenemisviisi puhul tuleks 
toetuda direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta) 
artiklile 12 ja tuleks järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 
2007. aasta direktiivi 2007/2/EÜ, millega 
rajatakse Euroopa Ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE 
direktiiv) põhimõtteid ja asjaomast 
standardimistegevust. Tehnilise abi 
meetmetega võidakse toetada ka edukate 
investeerimis- ja kasutuselevõtumudelite 
kordamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 204
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) innovaatiline juhtimine, kaardistamine 
ja teenused Tehnilise abi meetmed, kui 
need on vajalikud kasutuselevõtuks ja 
juhtimiseks, hõlmavad projektide ja 
investeeringute kavandamist ning 
teostatavusuuringuid 
investeerimismeetmete ja 

(a) innovaatiline juhtimine, kaardistamine 
ja teenused. Tehnilise abi meetmed, kui 
need on vajalikud kasutuselevõtuks ja 
juhtimiseks, hõlmavad projektide ja 
investeeringute kavandamist ning 
teostatavusuuringuid 
investeerimismeetmete ja 
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rahastamisvahendite toetuseks. 
Üleeuroopalise lairibataristu kaardistamine 
arendab asjaomaste saitide pidevat 
üksikasjalikku füüsilist seiret ja 
dokumenteerimist, trasside rajamise õiguse 
analüüsi, olemasolevate rajatiste 
uuendamispotentsiaali hindamist jne. 
Kaardistamisel tuleks järgida direktiivi 
2007/2/EÜ (INSPIRE direktiiv) 
põhimõtteid ja asjaomast 
standardimistegevust. Tehnilise abi 
meetmetega võidakse toetada ka edukate 
investeerimis- ja kasutuselevõtumudelite 
kordamist.

rahastamisvahendite toetuseks. 
Üleeuroopalise lairibataristu kaardistamine 
koos olemasoleva ja kavandatud, sh 
transpordi ja energia valdkonna taristu 
kaardistamisega arendab asjaomaste 
saitide pidevat üksikasjalikku füüsilist 
seiret ja dokumenteerimist, trasside 
rajamise õiguse analüüsi, olemasolevate 
rajatiste uuendamispotentsiaali hindamist 
jne. Kaardistamisel tuleks järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 
2007. aasta direktiivi 2007/2/EÜ (millega 
rajatakse Euroopa Ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuur) (INSPIRE 
direktiiv) põhimõtteid ja asjaomast 
standardimistegevust. Tehnilise abi 
meetmetega võidakse toetada ka edukate 
investeerimis- ja kasutuselevõtumudelite 
kordamist.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste meetmete hulka võib kuuluda
ka ilmastikukindluse tagamine, et hinnata 
ilmastikuga seotud riske ja kindlustada 
taristu katastroofidele vastupanu võimet 
kooskõlas ELi või liikmesriikide 
õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuetega.

Kõnealuste meetmete hulka peaks 
kuuluma ka ilmastikukindluse tagamine, et 
hinnata ilmastikuga seotud riske ja 
kindlustada taristu katastroofidele 
vastupanu võimet kooskõlas ELi või 
liikmesriikide õigusaktides sätestatud 
asjakohaste nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Toetusmeetmed ja muud tehnilise abi 
meetmed Nimetatud meetmed on vajalikud 
ühishuviprojektide ettevalmistamiseks, 
nende rakendamise toetamiseks või 
kasutuselevõtu kiirendamiseks. 
Digitaalteenuste valdkonnas ergutavad ja 
soodustavad toetusmeetmed selliste uute 
digitaalteenuste taristute kasutuselevõttu, 
mis võivad olla vajalikud või kasulikud 
tehnika arengu, asjakohaste turgude 
muutumise või tekkivate poliitiliste 
prioriteetide tõttu.

(b) Toetusmeetmed ja muud tehnilise abi 
meetmed Nimetatud meetmed on vajalikud 
ühishuviprojektide ettevalmistamiseks, 
nende rakendamise toetamiseks või 
kasutuselevõtu kiirendamiseks. Nende 
hulka võivad kuuluda tehniline ja 
rahaline korraldusabi, mis hõlbustab 
ühishuviprojektide ettevalmistamist 
eesmärgiga saada rahalist toetust turul 
või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr xxxx/2012 (Euroopa 
Ühendamise Rahastu loomise kohta) 
raames. Digitaalteenuste valdkonnas 
ergutavad ja soodustavad toetusmeetmed 
selliste uute digitaalteenuste taristute 
kasutuselevõttu, mis võivad olla vajalikud 
või kasulikud tehnika arengu, asjakohaste 
turgude muutumise või tekkivate 
poliitiliste prioriteetide tõttu.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et komisjon pühendab finantskorralduse kaudu 
piisavalt vahendeid liikmesriikide haldusabi ja -toetuse jaoks, et hõlbustada antud uue 
mehhanismi rakendamist.

Muudatusettepanek 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge 

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. Selleks et 
aidata saavutada digitaalarengu 
tegevuskava eesmärke, tuleks liidu 
rahaline toetus suunata valdkondadele,
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majanduslik huvi või kus tuleb tugevdada 
investeerimist soodustavaid argumente 
enne eesmärkide saavutamise ajakava 
lõppu. Võimalike investeeringute põhjal 
võib iseloomustada järgmisi 
piirkonnatüüpe.

kus ärialgatused ei rahuldaks muidu 
praegust või oodatavat nõudlust. 
Võimalike investeeringute põhjal võib 
iseloomustada järgmisi piirkonnatüüpe.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge majanduslik 
huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist 
soodustavaid argumente enne eesmärkide 
saavutamise ajakava lõppu. Võimalike 
investeeringute põhjal võib iseloomustada 
järgmisi piirkonnatüüpe.

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge majanduslik 
huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist 
soodustavaid argumente enne eesmärkide 
saavutamise ajakava lõppu. Võimalike 
investeeringute põhjal ja pidades meeles, 
et potentsiaalsele projektile toetuse 
andmise määrab lõplikult kindlaks 
asjaomane geograafiline reaalsus, võib 
iseloomustada järgmisi piirkonnatüüpe.

Or. fr

Muudatusettepanek 209
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibataristusse on investeerinud Lairibataristusse on investeerinud 
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peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge majanduslik 
huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist 
soodustavaid argumente enne eesmärkide 
saavutamise ajakava lõppu. Võimalike 
investeeringute põhjal võib iseloomustada 
järgmisi piirkonnatüüpe.

peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge majanduslik 
huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist 
soodustavaid argumente enne eesmärkide 
saavutamise ajakava lõppu või kus esineb 
turutõrge. Võimalike investeeringute 
põhjal võib iseloomustada järgmisi 
piirkonnatüüpe.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge majanduslik 
huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist 
soodustavaid argumente enne eesmärkide 
saavutamise ajakava lõppu. Võimalike 
investeeringute põhjal võib iseloomustada 
järgmisi piirkonnatüüpe.

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja
telekommunikatsioonituru 
liberaliseerimise järel peaks selline 
olukord eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge majanduslik 
huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist 
soodustavaid argumente enne eesmärkide 
saavutamise ajakava lõppu. Võimalike 
investeeringute põhjal võib iseloomustada 
järgmisi piirkonnatüüpe.

Or. fr

Muudatusettepanek 211
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge majanduslik 
huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist 
soodustavaid argumente enne eesmärkide 
saavutamise ajakava lõppu. Võimalike 
investeeringute põhjal võib iseloomustada 
järgmisi piirkonnatüüpe.

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
peaks eelduste kohaselt jätkuma. 
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine võib siiski nõuda
investeeringuid sektoritesse, kus puudub 
selge majanduslik huvi või kus tuleb 
tugevdada investeerimist soodustavaid 
argumente enne eesmärkide saavutamise 
ajakava lõppu. Võimalike investeeringute 
põhjal võib iseloomustada järgmisi 
piirkonnatüüpe.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maapiirkondades ja hõreda asustusega 
piirkondades pakutakse enamasti väikese 
kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub 
ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et 
investeeringud oleksid kulutasuvad ja et 
Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 
2020. aastaks. Investeeringud 
kõnealustesse piirkondadesse vajavad 
suuremat rahalist abi toetuste näol, mida 
kombineeritakse vajaduse korral
rahastamisvahenditega. Nimetatud 
piirkondade hulka kuuluvad kauged ja 
hõredalt asustatud alad, kuhu on väga 
kallis investeerida või kus sissetulekud on 
väga väikesed. Euroopa Ühendamise 
Rahastust nimetatud piirkondadele antava 
toetusega peaks täiendatama 
Ühtekuuluvusfondist või maaelu 

Maapiirkondades ja hõreda asustusega 
piirkondades pakutakse enamasti väikese 
kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub 
ühendus hoopis. Nimetatud piirkondade 
hulka kuuluvad kauged ja hõredalt 
asustatud alad, kuhu on väga kallis 
investeerida või kus sissetulekud on väga 
väikesed. On vähetõenäoline, et 
investeeringud oleksid kulutasuvad ja et 
Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 
2020. aastaks. Investeeringud 
kõnealustesse piirkondadesse vajavad 
suuremat rahalist abi Ühtekuuluvusfondi 
või maaelu arengu fondide toetuste näol, 
mida kombineeritakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu
rahastamisvahenditega.
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arengufondist saadavaid toetusi ja muid 
avaliku sektori otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maapiirkondades ja hõreda asustusega 
piirkondades pakutakse enamasti väikese 
kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub 
ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et 
investeeringud oleksid kulutasuvad ja et 
Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 
2020. aastaks. Investeeringud 
kõnealustesse piirkondadesse vajavad 
suuremat rahalist abi toetuste näol, mida 
kombineeritakse vajaduse korral 
rahastamisvahenditega. Nimetatud 
piirkondade hulka kuuluvad kauged ja 
hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis 
investeerida või kus sissetulekud on väga 
väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust 
nimetatud piirkondadele antava toetusega 
peaks täiendatama Ühtekuuluvusfondist 
või maaelu arengufondist saadavaid toetusi 
ja muid avaliku sektori otsetoetusi.

Hõreda asustusega maapiirkondades ja 
piirkondades, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, näiteks väga
hõreda asustusega põhjapoolseimad 
piirkondades, saartel, piiriülestel ja 
mäestikualade piirkondades pakutakse 
enamasti väikese kiirusega ühendust ja 
mõnel juhul puudub ühendus hoopis. On 
vähetõenäoline, et investeeringud oleksid 
kulutasuvad ja et Euroopa eesmärgid 
suudetaks saavutada 2020. aastaks. 
Investeeringud kõnealustesse 
piirkondadesse vajavad suuremat rahalist 
abi toetuste näol, mida kombineeritakse 
vajaduse korral rahastamisvahenditega. 
Nimetatud piirkondade hulka kuuluvad 
kauged ja hõredalt asustatud alad, kuhu on 
väga kallis investeerida või kus 
sissetulekud on väga väikesed. Euroopa 
Ühendamise Rahastust nimetatud 
piirkondadele antava toetusega peaks 
täiendatama Ühtekuuluvusfondist või 
maaelu arengufondist saadavaid toetusi ja 
muid avaliku sektori otsetoetusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 214
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maapiirkondades ja hõreda asustusega 
piirkondades pakutakse enamasti väikese 
kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub 
ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et 
investeeringud oleksid kulutasuvad ja et 
Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 
2020. aastaks. Investeeringud 
kõnealustesse piirkondadesse vajavad 
suuremat rahalist abi toetuste näol, mida 
kombineeritakse vajaduse korral 
rahastamisvahenditega. Nimetatud 
piirkondade hulka kuuluvad kauged ja 
hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis 
investeerida või kus sissetulekud on väga 
väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust 
nimetatud piirkondadele antava toetusega 
peaks täiendatama Ühtekuuluvusfondist 
või maaelu arengufondist saadavaid toetusi 
ja muid avaliku sektori otsetoetusi.

Maapiirkondades ja hõreda asustusega 
piirkondades pakutakse enamasti väikese 
või keskmise kiirusega ühendust ja mõnel 
juhul puudub ühendus hoopis. On 
vähetõenäoline, et investeeringud oleksid 
kulutasuvad ja et Euroopa eesmärgid 
suudetaks saavutada 2020. aastaks. 
Investeeringud kõnealustesse 
piirkondadesse vajavad suuremat rahalist 
abi toetuste näol, mida kombineeritakse 
vajaduse korral rahastamisvahenditega. 
Nimetatud piirkondade hulka kuuluvad 
maapiirkonnad, kauged ja hõredalt 
asustatud alad, kuhu on väga kallis 
investeerida või kus sissetulekud on väga 
väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust 
nimetatud piirkondadele antava toetusega 
peaks täiendatama Ühtekuuluvusfondist 
või maaelu arengufondist saadavaid toetusi 
ja muid avaliku sektori otsetoetusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 215
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maapiirkondades ja hõreda asustusega 
piirkondades pakutakse enamasti väikese 
kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub 
ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et 
investeeringud oleksid kulutasuvad ja et 
Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 
2020. aastaks. Investeeringud 
kõnealustesse piirkondadesse vajavad 
suuremat rahalist abi toetuste näol, mida 

Maapiirkondades ja hõreda asustusega 
piirkondades, eriti saartel ja mägistes 
piirkondades pakutakse enamasti väikese 
kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub 
ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et 
investeeringud oleksid kulutasuvad ja et 
Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 
2020. aastaks. Investeeringud 
kõnealustesse piirkondadesse vajavad 
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kombineeritakse vajaduse korral 
rahastamisvahenditega. Nimetatud 
piirkondade hulka kuuluvad kauged ja 
hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis 
investeerida või kus sissetulekud on väga 
väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust 
nimetatud piirkondadele antava toetusega
peaks täiendatama Ühtekuuluvusfondist 
või maaelu arengufondist saadavaid toetusi 
ja muid avaliku sektori otsetoetusi.

suuremat rahalist abi toetuste näol, mida 
kombineeritakse vajaduse korral 
rahastamisvahenditega. Nimetatud 
piirkondade hulka kuuluvad kauged ja 
hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis 
investeerida või kus sissetulekud on väga 
väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust 
nimetatud piirkondadele antava toetusega 
peaks täiendatama Ühtekuuluvusfondist 
või maaelu arengufondist saadavaid toetusi 
ja muid avaliku sektori otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahalist toetust anda ka investeeringuteks 
tihedalt asustatud linnapiirkondades, mis 
ei tõmba ligi piisavalt investeeringuid, 
vaatamata nendest tulenevale sotsiaalsele 
kasule, tingimusel et toetus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 101, 102 ja 106 ning 
vajaduse korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 217
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahalist toetust anda ka investeeringuteks 
tihedalt asustatud linnapiirkondades, mis 
ei tõmba ligi piisavalt investeeringuid, 
vaatamata nendest tulenevale sotsiaalsele 
kasule, tingimusel et toetus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 101, 102 ja 106 ning 
vajaduse korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tiheda asustusega piirkonnad / Tiheda asustusega piirkonnad / 
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linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahalist toetust anda ka investeeringuteks 
tihedalt asustatud linnapiirkondades, mis ei 
tõmba ligi piisavalt investeeringuid, 
vaatamata nendest tulenevale sotsiaalsele 
kasule, tingimusel et toetus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 101, 102 ja 106 ning 
vajaduse korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Mitmel puhul 
on kasutusele võetud riigi omandis olevad 
linnapiirkonna kiudoptilised võrgud, mida 
on seni väga vähe kasutatud ja millele 
puudub ettevõtjatel juurdepääs. Seega 
võib rahalist toetust anda ka 
investeeringuteks tihedalt asustatud 
linnapiirkondades, mis ei tõmba ligi 
piisavalt investeeringuid, vaatamata 
nendest tulenevale sotsiaalsele kasule, 
tingimusel et toetus on täielikult kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 101, 102 ja 106 ning vajaduse 
korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
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piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahalist toetust anda ka investeeringuteks 
tihedalt asustatud linnapiirkondades, mis ei 
tõmba ligi piisavalt investeeringuid, 
vaatamata nendest tulenevale sotsiaalsele 
kasule, tingimusel et toetus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 101, 102 ja 106 ning 
vajaduse korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahalist toetust anda ka investeeringuteks 
tihedalt asustatud linnapiirkondades, mis ei 
tõmba ligi piisavalt investeeringuid, 
vaatamata nendest tulenevale sotsiaalsele 
kasule, tingimusel et toetus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 101, 102 ja 106 ja see ei 
tohiks põhjusta turumoonutusi ega 
erainvesteeringute väljatõukamist, ning 
vajaduse korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahalist toetust anda ka investeeringuteks 
tihedalt asustatud linnapiirkondades, mis ei 
tõmba ligi piisavalt investeeringuid, 
vaatamata nendest tulenevale sotsiaalsele 
kasule, tingimusel et toetus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahastamisvahendite kasutamise näha ette
ka investeeringuteks tihedalt asustatud 
linnapiirkondades, mis ei tõmba ligi 
piisavalt investeeringuid, vaatamata 
nendest tulenevale sotsiaalsele kasule, 
tingimusel et toetus on täielikult kooskõlas 
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lepingu artiklitega 101, 102 ja 106 ning 
vajaduse korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 101, 102 ja 106 ning vajaduse 
korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahalist toetust anda ka investeeringuteks 
tihedalt asustatud linnapiirkondades, mis ei 
tõmba ligi piisavalt investeeringuid, 
vaatamata nendest tulenevale sotsiaalsele 
kasule, tingimusel et toetus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 101, 102 ja 106 ning 
vajaduse korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.

Tiheda asustusega piirkonnad / 
linnapiirkonnad, välja arvatud mõned 
piirkonnad, kus sissetulekud on väikesed, 
on üldiselt hästi kaetud keskmise kiirusega 
või kiire ühendusega, mida pakuvad sageli 
konkureerivad kaabelside- ja 
telekommunikatsioonioperaatorid. Kuid 
suhteliselt rahuldava olukorra tõttu on 
piiratud turustiimulid, mis soodustaksid 
investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse, 
näiteks lõppkasutajani viidavatesse 
valguskaabelühendustesse. Seega võib 
rahalist toetust anda ka investeeringuteks 
tihedalt asustatud linnapiirkondades, mis ei 
tõmba ligi piisavalt investeeringuid, 
vaatamata nendest tulenevale sotsiaalsele 
kasule, tingimusel et toetus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 101, 102 ja 106 ning 
vajaduse korral ühenduse suunistega 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
avatud lairibavõrkude kiire 
kasutuselevõtuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 222
Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähem arenenud piirkondades tuleks 
lairibavõrkude kasutuselevõttu toetada 
peamiselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kaudu. Euroopa 
Ühendamise Rahastu toetuste ja/või 
rahastamisvahenditega võidakse 
nimetatud toetust täiendada, kui see on 
vajalik käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks. Kõnealustes piirkondades 
võetavate Euroopa Ühendamise Rahastu 
meetmete ning struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist antava toetuse 
vahelise koostoime saavutamist võib 
tõhustada asjakohast 
koordineerimismehhanismi kasutades.

Vähem arenenud piirkondades tuleks 
lairibavõrkude kasutuselevõttu toetada 
peamiselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kaudu. Neid peaksid 
täiendama Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamisvahendid asjakohast 
koordineerimismehhanismi kasutades.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähem arenenud piirkondades tuleks 
lairibavõrkude kasutuselevõttu toetada 
peamiselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kaudu. Euroopa 
Ühendamise Rahastu toetuste ja/või 
rahastamisvahenditega võidakse nimetatud 
toetust täiendada, kui see on vajalik 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks. Kõnealustes piirkondades 
võetavate Euroopa Ühendamise Rahastu 
meetmete ning struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist antava toetuse 
vahelise koostoime saavutamist võib 

Vähem arenenud piirkondades tuleks 
lairibavõrkude kasutuselevõttu toetada 
peamiselt asjakohastest omavahenditest ja 
nende puudumise korral struktuurifondide 
ja Ühtekuuluvusfondi kaudu. Euroopa 
Ühendamise Rahastu toetuste ja/või 
rahastamisvahenditega võidakse nimetatud 
toetust täiendada, kui see on vajalik 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks. Kõnealustes piirkondades 
võetavate Euroopa Ühendamise Rahastu 
meetmete ning struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist antava toetuse 
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tõhustada asjakohast 
koordineerimismehhanismi kasutades.

vahelise koostoime saavutamist võib 
tõhustada asjakohast 
koordineerimismehhanismi kasutades.

Or. fr

Muudatusettepanek 224
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähem arenenud piirkondades tuleks 
lairibavõrkude kasutuselevõttu toetada 
peamiselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kaudu. Euroopa 
Ühendamise Rahastu toetuste ja/või 
rahastamisvahenditega võidakse nimetatud 
toetust täiendada, kui see on vajalik 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks. Kõnealustes piirkondades 
võetavate Euroopa Ühendamise Rahastu 
meetmete ning struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist antava toetuse 
vahelise koostoime saavutamist võib 
tõhustada asjakohast 
koordineerimismehhanismi kasutades.

Vähem arenenud piirkondades tuleks 
lairibavõrkude kasutuselevõttu toetada 
peamiselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kaudu. Euroopa 
Ühendamise Rahastu toetuste ja/või 
rahastamisvahenditega võidakse nimetatud 
toetust täiendada, kui see on vajalik 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks. Kõnealustes piirkondades 
võetavate Euroopa Ühendamise Rahastu 
meetmete ning struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist antava toetuse 
vahelise koostoime saavutamist võib 
tõhustada asjakohast 
koordineerimismehhanismi kasutades ja 
dubleerimist või hooletust vältides.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool loetletud kategooriatesse 
kuuluvate piirkondade liigitus on 

Eespool loetletud kategooriatesse 
kuuluvate piirkondade liigitus on 
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soovituslikult esitatud alljärgneval kaardil. soovituslikult esitatud alljärgneval kaardil, 
lähtudes asjaolust, et iga piirkond võib 
omakorda hõlmata väga erineva 
rahvastikutihedusega alasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavate meetmete näol 
on tegemist tasakaalustatud paketiga, 
mille abil saavutada digitaalarengu 
tegevuskava eesmärk jõuda 
internetiühenduseni kiirusega 30 Mbit/s 
ja 100 Mbit/s, eelkõige linnalähedastes ja 
maapiirkondades, aga ka eri piirkondades
kogu Euroopa Liidus.

Lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavad meetmed
hõlmavad eelkõige linnalähedasi ja 
maapiirkondi, aga ka eri piirkondi kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavate meetmete näol 
on tegemist tasakaalustatud paketiga, mille 
abil saavutada digitaalarengu tegevuskava
eesmärk jõuda internetiühenduseni 
kiirusega 30 Mbit/s ja 100 Mbit/s, eelkõige 
linnalähedastes ja maapiirkondades, aga 

Lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavate meetmete näol 
on tegemist tasakaalustatud paketiga, mille 
abil saavutada eesmärk jõuda 
internetiühenduseni kiirusega 100 Mbit/s ja 
1 Gbit/s, eelkõige linnalähedastes, maa- ja 
linnapiirkondades, aga ka eri piirkondades 



AM\909449ET.doc 109/141 PE494.476v01-00

ET

ka eri piirkondades kogu Euroopa Liidus. kogu Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavate meetmetega 
tehakse järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 229
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; või

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada kõigi ELi kodumajapidamiste 
jaoks internetiühendus kiirusega vähemalt 
100 Mbit/s ja kui see ei ole võimalik, siis 
võimalikult kiire ühendus;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; või

(a) toetatakse investeeringuid
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s, või 
isegi ambitsioonikamad riiklikud või 
piirkondlikud eesmärgid; või

Or. en

Muudatusettepanek 231
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; või

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada 2020. aasta eesmärk pakkuda 
kõigile internetiühendust kiirusega 100 
Mbit/s; või

Or. en

Muudatusettepanek 232
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
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2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; või

2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s; või

Or. en

Muudatusettepanek 233
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; või

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on vähemalt
võimalik saavutada digitaalarengu 
tegevuskava 2020. aasta eesmärk pakkuda 
kõigile internetiühendust kiirusega 30 
Mbit/s; või

Or. en

Muudatusettepanek 234
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; või

(a) toetatakse investeeringuid avatud
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; või

Or. fr

Muudatusettepanek 235
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; või

(a) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk pakkuda kõigile 
internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s; ja

Or. fr

Muudatusettepanek 236
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk ja pakkuda vähemalt 
pooltele Euroopa kodumajapidamistele 
juurdepääs kiiremale internetiühendusele 
kui 100 Mbit/s;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 237
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
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saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk ja pakkuda vähemalt 
pooltele Euroopa kodumajapidamistele 
juurdepääs kiiremale internetiühendusele 
kui 100 Mbit/s;

saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk või isegi 
ambitsioonikamad riiklikud või 
piirkondlikud eesmärgid ja pakkuda 
vähemalt pooltele Euroopa 
kodumajapidamistele juurdepääsu
kiiremale internetiühendusele kui 100 
Mbit/s;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava
2020. aasta eesmärk ja pakkuda vähemalt 
pooltele Euroopa kodumajapidamistele 
juurdepääs kiiremale internetiühendusele 
kui 100 Mbit/s;

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada 2020. aasta eesmärk pakkuda 
vähemalt pooltele Euroopa 
kodumajapidamistele juurdepääsu
kiiremale internetiühendusele kui 1 Gbit/s;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk ja pakkuda vähemalt 
pooltele Euroopa kodumajapidamistele 
juurdepääs kiiremale internetiühendusele 

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk ja pakkuda vähemalt 
75%-le Euroopa kodumajapidamistele 
juurdepääsu kiiremale internetiühendusele 
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kui 100 Mbit/s; kui 100 Mbit/s;

Or. fr

Selgitus

Ambitsioonikate võrdsete võimaluste eesmärkide kinnitamine on element, mis tagab kodanike 
usalduse kogu Euroopa kontinendil.

Muudatusettepanek 240
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk ja pakkuda vähemalt 
pooltele Euroopa kodumajapidamistele 
juurdepääs kiiremale internetiühendusele 
kui 100 Mbit/s;

(b) toetatakse investeeringuid avatud 
ülikiiretesse lairibavõrkudesse, millega on 
võimalik saavutada digitaalarengu 
tegevuskava 2020. aasta eesmärk ja 
pakkuda vähemalt pooltele Euroopa 
kodumajapidamistele juurdepääsu
kiiremale internetiühendusele kui 
100 Mbit/s;

Or. fr

Muudatusettepanek 241
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk ja pakkuda vähemalt 
pooltele Euroopa kodumajapidamistele 
juurdepääs kiiremale internetiühendusele 
kui 100 Mbit/s;

(b) toetatakse investeeringuid 
lairibavõrkudesse, millega on võimalik 
saavutada vähemalt digitaalarengu 
tegevuskava 2020. aasta eesmärk ja 
pakkuda vähemalt pooltele Euroopa 
kodumajapidamistele juurdepääsu
internetiühendusele kiirusega 100 Mbit/s;
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Or. en

Muudatusettepanek 242
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) järgitakse kehtivaid õigusakte, eelkõige 
konkurentsiõigust

(c) järgitakse kehtivaid õigusakte, eelkõige 
konkurentsiõigust. Ainult (kolmandate 
osapoolte juurdepääsu kaudu) 
konkurentsile avatud võrgud peaksid 
saama käesolevas määruses sätestatud 
riigi toetust

Or. en

Muudatusettepanek 243
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) järgitakse kehtivaid õigusakte, eelkõige 
konkurentsiõigust

(c) järgitakse kehtivaid õigusakte, eelkõige 
konkurentsiõigust ja kohustust tagada 
artiklis 3 a määratletud juurdepääs

Or. en

Muudatusettepanek 244
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) toetatakse interneti avatud olemust, 
tagades, et käesoleva määruse kaudu 
rahastatud
telekommunikatsioonivõrkudes keelatakse 
seaduslike teenuste blokeerimine, lubades 
samas võrgu ülekoormuse ajal 
tipptundidel võrguliikluse mõistlikku 
haldamist, pidades kinni Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse ning kasutajate 
õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste puhul) (universaalteenuse 
direktiiv) artikli 22 lõikes 3 sätestatud 
teenuse kvaliteedi miinimumnõuetest;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ning kõnealused meetmed hõlmavad üht 
või mitut järgmist tegevust:

ning kõnealused meetmed hõlmavad 
allpool mainitud tegevust, mis toimub 
esitatud järjestuse kohaselt:

Or. en

Muudatusettepanek 246
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 10 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) passiivse füüsilise taristu kasutuselevõtt
või passiivse ja aktiivse füüsilise taristu 
ning lisataristu elementide 
kombinatsiooni kasutuselevõtt, mida 
täiendatakse sellise taristu haldamiseks 
vajalike teenustega;

(a) passiivse füüsilise taristu 
kasutuselevõtt;

Or. en

Muudatusettepanek 247
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 10 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) passiivse ja aktiivse füüsilise taristu 
ning lisataristu elementide 
kombinatsiooni kasutuselevõtt, mida 
täiendatakse sellise taristu haldamiseks 
vajalike teenustega;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 10 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) abi ühishuviprojektide 
ettevalmistamisel eesmärgiga saada 
rahalist toetust Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr xxxx/2012 
(Euroopa Ühendamise Rahastu loomise 
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kohta) raames või finantsturgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 11

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 250
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 11

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, raskesti 
ligipääsetavad ja äärealad liidu 
keskpiirkondadega, sealhulgas kohtades, 
kus on vaja kasutada veealust kaablit, 
toetatakse juhul, kui see 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 100 Mbit/s. Kõnealune toetus 
peaks täiendama muude, nii ELi kui ka 
riiklike fondide sellekohaseid toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibaühenduse valdkonna 
ühishuviprojektideks ettenähtud ELi toetust 
saavad muu hulgas:

Lairibaühenduse valdkonna 
ühishuviprojektideks ettenähtud ELi toetust 
võivad saada liidu mis tahes avalik-
õiguslik üksus või mis tahes eraõiguslik 
üksus, mis asub liidus ja maksab siin 
makse. Toetusesaajad võivad olla muu 
hulgas järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 252
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) telekommunikatsioonioperaatorid 
(turgu valitsevad, otse või tütarettevõtja 
kaudu investeerivad või uued turule 
tulijad), kes investeerivad kiiretesse ja 
ülikiiretesse lairibavõrkudesse;

(a) telekommunikatsioonioperaatorid;

Or. en
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Muudatusettepanek 253
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) telekommunikatsioonioperaatorid 
(turgu valitsevad, otse või tütarettevõtja 
kaudu investeerivad või uued turule 
tulijad), kes investeerivad kiiretesse ja 
ülikiiretesse lairibavõrkudesse;

(a) telekommunikatsioonioperaatorid 
(turgu valitsevad, otse või tütarettevõtja 
kaudu investeerivad või uued turule 
tulijad), kes investeerivad kiiretesse ja 
ülikiiretesse lairibavõrkudesse ning kes 
tagavad teistele operaatoritele 
juurdepääsutingimused direktiivi 
2002/21/EÜ kohaselt;

Or. fr

Muudatusettepanek 254
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) telekommunikatsioonioperaatorid
(turgu valitsevad, otse või tütarettevõtja 
kaudu investeerivad või uued turule 
tulijad), kes investeerivad kiiretesse ja 
ülikiiretesse lairibavõrkudesse;

(a) telekommunikatsiooni- ja kiudoptilise 
võrgu operaatorid (turgu valitsevad, otse 
või tütarettevõtja kaudu investeerivad või 
uued turule tulijad), kes investeerivad 
kiiretesse ja ülikiiretesse lairibavõrkudesse;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kommunaalettevõtjad (nt vesi, 
kanalisatsioon, energia, transport), kes 
investeerivad eeldatavasti, üksi või 
partnerluses operaatoritega passiivsetesse 
lairibavõrkudesse;

(b) kommunaalettevõtjad (nt vesi, 
kanalisatsioon, energia, transport);

Or. en

Muudatusettepanek 256
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kommunaalettevõtjad (nt vesi, 
kanalisatsioon, energia, transport), kes 
investeerivad eeldatavasti, üksi või 
partnerluses operaatoritega passiivsetesse 
lairibavõrkudesse;

(b) kommunaalettevõtjad (nt linna- ja 
omavalitsusvõrgud, vesi, kanalisatsioon, 
energia, transport), kes investeerivad 
eeldatavasti, üksi või partnerluses 
operaatoritega passiivsetesse 
lairibavõrkudesse;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piirkondlikud otsustajad, sealhulgas 
omavalitsusüksused, kes võivad kehtestada 
soodustusi lairibataristutele. Seadmete 
tarnijatele võib selline lahendus huvi 
pakkuda sihtotstarbelise äriühingu 

(c) piirkondlikud ja kohalikud otsustajad, 
sealhulgas omavalitsusüksused, kes võivad 
kehtestada soodustusi lairibataristutele. 
Seadmete tarnijatele võib selline lahendus 
huvi pakkuda sihtotstarbelise äriühingu 
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asutamise kaudu; asutamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piirkondlikud otsustajad, sealhulgas 
omavalitsusüksused, kes võivad kehtestada 
soodustusi lairibataristutele. Seadmete 
tarnijatele võib selline lahendus huvi 
pakkuda sihtotstarbelise äriühingu 
asutamise kaudu;

(c) kohalikud ja piirkondlikud otsustajad, 
sealhulgas omavalitsusüksused, kes võivad 
kehtestada soodustusi lairibataristutele. 
Seadmete tarnijatele võib selline lahendus 
huvi pakkuda sihtotstarbelise äriühingu 
asutamise kaudu; 

Or. ro

Muudatusettepanek 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) partnerlussuhted selliste eri operaatorite 
vahel, kes tegutsevad traadiga ja traadita 
ühenduse turul, et luua uus 
taristupõlvkond.

(d) partnerlussuhted selliste eri operaatorite 
vahel, kes tegutsevad traadiga ja traadita 
ühenduse turul, et luua uus 
taristupõlvkond, ning operaatorite ja 
maapiirkondade, saarte, raskesti 
ligipääsetavate või äärealade ettevõtjate 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) partnerlussuhted selliste eri operaatorite 
vahel, kes tegutsevad traadiga ja traadita 
ühenduse turul, et luua uus 
taristupõlvkond.

(d) partnerlussuhted selliste eri (era- ja 
avaliku sektori) operaatorite vahel, kes 
tegutsevad traadiga ja traadita ühenduse 
turul, et luua uus taristupõlvkond.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 13 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) partnerlussuhted selliste eri operaatorite 
vahel, kes tegutsevad traadiga ja traadita 
ühenduse turul, et luua uus 
taristupõlvkond.

(d) partnerlussuhted selliste eri operaatorite 
vahel, kes tegutsevad traadiga ja traadita 
ühenduse turul, et luua uus taristupõlvkond 
ja käitada olemasolevaid taristuid.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paketi ettevalmistamisel tuleb asjakohast 
tähelepanu pöörata liikmesriikide 
investeerimisvajadustele, võttes arvesse
Euroopa Ühendamise Rahastu toetusel 
internetiühenduse saavate majapidamiste 

Paketi ettevalmistamisel tuleb asjakohast 
tähelepanu pöörata oodatavale nõudlusele 
lairiba juurdepääsu järele ja kohalikule 
majandusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu kaudu tekkivale kasule.
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arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 15

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 ja 
ülikoolid, muuseumid ja kultuuripärandi 
objektid, haiglad, ühistranspordivahendid 
ja sõlmed, kohalikud omavalitsusasutused 
ja raamatukogud, ning tasuta traadita 
võrkude laialdast kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Erilist tähelepanu pööratakse kiire 
ühenduse viimisele avalikesse 
internetipunktidesse, eelkõige avaliku 
sektori asutustes, nagu koolid, haiglad, 
kohalikud omavalitsusasutused ja 
raamatukogud.

Or. en
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Muudatusettepanek 265
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalteenuste taristute rakendamine 
aitab teenuse osutamisega seonduvate 
kitsaskohtade kõrvaldamise kaudu kaasa 
ühtse e-turu loomisele. Selle saavutamiseks 
luuakse ja/või tõhustatakse 
koostalitlusvõimelisi digitaalteenuste 
taristute platvorme, millega kaasnevad 
olulised digitaalteenuste põhitaristud. 
Asjaomane lähenemisviis on 
kahetasandiline.

Digitaalteenuste taristute rakendamine 
aitab teenuse osutamisega seonduvate
kitsaskohtade kõrvaldamise kaudu kaasa 
ühtse e-turu loomisele. Selle saavutamiseks 
luuakse ja/või tõhustatakse 
koostalitlusvõimelisi ja rahvusvaheliselt 
ühilduvaid digitaalteenuste taristute 
platvorme, millega kaasnevad olulised 
digitaalteenuste põhitaristud. Asjaomane 
lähenemisviis on kahetasandiline.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avalik üleeuroopaline teenuste 
magistraaltaristu pakub ülikiiret ühendust 
ja ühenduvust ELi avaliku sektorite 
asutuste vahel sellistes valdkondades nagu 
avalik haldus, kultuur, haridus ja 
tervishoid. Kõnealune magistraaltaristu 
aitab teenuste kontrollitud kvaliteedi ja 
turvalise juurdepääsuga kaasa Euroopa 
lisandväärtust andvate avalike teenuste 
osutamisele. Sellega tagatakse avalike 
teenuste katkematu digitaalne osutamine, 
millest saavad kasu nii kodanikud, 
ettevõtjad kui ka ametiasutused. Sel viisil 
on võimalik koondada nõudlust 
ühenduvuse järele, saavutada kriitiline 

Avalik üleeuroopaline teenuste 
magistraaltaristu pakub ülikiiret ühendust 
ja ühenduvust ELi avaliku sektorite 
asutuste vahel sellistes valdkondades nagu 
avalik haldus, kultuur, haridus, 
teadusuuringud ja tervishoid. Kõnealune 
magistraaltaristu aitab teenuste kontrollitud 
kvaliteedi ja turvalise juurdepääsuga kaasa 
Euroopa lisandväärtust andvate avalike 
teenuste osutamisele. Sellega tagatakse 
avalike teenuste katkematu digitaalne 
osutamine, millest saavad kasu nii 
kodanikud, ettevõtjad kui ka 
ametiasutused. Sel viisil on võimalik 
koondada nõudlust ühenduvuse järele, 
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mass ja vähendada kulusid. saavutada kriitiline mass ja vähendada 
kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taristu põhineb olemasoleval interneti 
magistraalvõrgul ja vajaduse korral 
võetakse kasutusele uued võrgud. Ühendus 
luuakse kas otse või piirkonna või riigi 
tasandil hallatavate taristute kaudu. 
Eelkõige on sel viisil võimalik pakkuda 
ühenduvust muudele üleeuroopalistele 
teenustele, sealhulgas käesolevas lisas 
loetletud teenused. Kõnealune taristu 
integreeritakse üleeuroopaliste avalike 
teenuste peamise võimaldajana täies 
ulatuses internetti ning sellega toetatakse 
uute standardite (nt internetiprotokollid, 
nagu IPv6) kasutuselevõttu. 
Turvakaalutlustel võidakse liikmesriikide 
haldusasutuste ühendamiseks kaaluda 
sihtotstarbelise alustaristu loomist.

Taristu põhineb olemasoleval interneti 
magistraalvõrgul ja vajaduse korral 
võetakse kasutusele uued võrgud. Ühendus 
luuakse kas otse või kohalikul, piirkonna 
või riigi tasandil hallatavate taristute 
kaudu. Eelkõige on sel viisil võimalik 
pakkuda ühenduvust muudele 
üleeuroopalistele teenustele, sealhulgas 
käesolevas lisas loetletud teenused. 
Kõnealune taristu integreeritakse 
üleeuroopaliste avalike teenuste peamise 
võimaldajana täies ulatuses internetti ning 
sellega toetatakse uute standardite (nt 
internetiprotokollid, nagu IPv6) 
kasutuselevõttu. Turvakaalutlustel 
võidakse liikmesriikide haldusasutuste 
ühendamiseks kaaluda sihtotstarbelise 
alustaristu loomist.

Or. ro

Muudatusettepanek 268
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostalitlusvõimelise pilvandmetöötluse Koostalitlusvõimelise pilvandmetöötluse 
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teenusega antakse magistraaltaristule 
funktsioon, millega on võimalik pakkuda 
üleeuroopaliste avalike teenuste 
pilvandmetöötlust. See hõlmab 
üleeuroopalisi võrgutüüpi teenuseid, nagu 
videokonverentsid, virtualiseeritud 
salvestamine ja suurt andmetöötlusmahtu 
vajavate, sealhulgas muude 
ühishuviprojektidega seotud rakenduste 
toetamine.

teenusega antakse magistraaltaristule 
funktsioon, millega on võimalik pakkuda 
üleeuroopaliste avalike teenuste 
pilvandmetöötlust. See hõlmab 
üleeuroopalisi võrgutüüpi teenuseid, nagu 
videokonverentsid, virtualiseeritud 
salvestamine, virtualiseeritud 
andmetöötlus ja suurt andmetöötlusmahtu 
vajavate, sealhulgas muude 
ühishuviprojektidega seotud rakenduste 
toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haridusvõimalustele juurdepääsu 
Euroopa platvorm
Eesmärk on kasutada IKTst saadavat 
kasu hariduse valdkonnas üleeuroopalise 
juurdepääsu kaudu õppematerjalidele. 
Kulutõhus juurdepääs õppematerjalidele 
ja nende parandatud kvaliteet vastastikuse 
hindamise kaudu tugevdaks Euroopa 
ühtekuuluvust, võimaldades õpilaste seas 
ja akadeemilistes ringkondades kontaktide 
loomist, koostööd ja arutelu. See oleks 
haridusasutuste koostöö alustala, mis 
hõlbustab teiste ELi programmide, nagu 
„Erasmus kõigile”, põhiteenusplatvormi
elluviimist. Põhiteenuseks oleks 
elektrooniline mitmekeelne platvorm, kus
haridusasutustel ja üksikisikutel oleks 
avatud litsentsi raames võimalus jagada 
õppematerjale. Platvorm sisaldaks 
õpikuid, artikleid, videoid ja võimaldaks 
kasutajate osalemist, koostööd ja arutelu. 
Platvorm hõlbustaks kaugõpet ja 
haridusvaldkonnas tegutsejate koostööd, 
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muu hulgas e-õppe rakenduste kaudu. 
Samuti oleks see platvorm mõeldud 
avalike raamatukogude ressursside 
otsimiseks ja neile juurdepääsuks. 
Platvorm vajab hajusandmetöötluse, 
andmesalvestuse ja tarkvara arendamist, 
toimimist ja haldamist. Üldteenused: a) 
infosisu andmebaas haridusasutustele ja 
kasutaja loodud infosisu jaoks; b) 
autenditud kasutajate interaktiivsust, 
tekstide ühist toimetamist, suhtlust (sh 
videokonverentside korraldamist) 
võimaldavad vahendid; c) raamatukogude 
otsinguvahendite koostalitlus.

Or. en

Selgitus

2012. aasta juunis nõuti UNESCO maailma avatud haridusvõimaluste deklaratsioonis, et 
valitsused kavandaksid poliitika haridusvõimalustele juurdepääsu toetuseks. Selleks algatasid 
Harvardi Ülikool ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituut projecti edX, mis on avatud 
lähtekoodiga tehnoloogia platvorm internetipõhiste kursuste pakkumiseks, ja Hiina on juba 
välja töötanud oma platvormi (www.core.org.cn). Internetipõhisesse haridusse investeerimine 
võimaldaks Euroopa Liidul suurendada oma konkurentsivõimet maailmas ja atraktiivsust 
akadeemilises valdkonnas.

Muudatusettepanek 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu Euroopat hõlmav koostoimiv 
elektrooniline tuvastamine ja autentimine 
Võetakse kasutusele ühendatud ja turvatud 
autentimisserverid ja -protokollid, mis 
tagavad Euroopas kasutusel olevate 
mitmesuguste autentimis-, identimis- ja 
autoriseerimissüsteemide 
koostalitlusvõime. Kõnealune platvorm 
võimaldab kodanikel ja ettevõtjatel juurde 
pääseda sidusteenustele, kui see on vajalik 
näiteks välismaal õppimiseks, töötamiseks, 

Kogu Euroopat hõlmav koostoimiv 
elektrooniline tuvastamine ja autentimine 
Võetakse kasutusele ühendatud ja turvatud 
autentimisserverid ja -protokollid, mis 
tagavad Euroopas kasutusel olevate 
mitmesuguste autentimis-, identimis- ja 
autoriseerimissüsteemide 
koostalitlusvõime. Kõnealune platvorm 
võimaldab kodanikel ja ettevõtjatel juurde 
pääseda sidusteenustele, kui see on vajalik 
näiteks välismaal õppimiseks, töötamiseks, 
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reisimiseks, tervishoiuteenuste 
kasutamiseks või äritegevuseks. See on 
aluseks kõigile elektroonilist identimist ja 
autentimist nõudvatele digitaalteenustele, 
nt elektroonilised hanked, internetipõhised 
tervishoiuteenused, äriühingute 
standarditud aruandlus, õigusteabe 
elektrooniline vahetamine, äriühingute 
üleeuroopaline internetis registreerimine, 
e-valitsuse teenused ettevõtjatele, 
sealhulgas äriregistrite teabevahetus seoses 
piiriüleste ühinemiste ja välisfiliaalidega. 
Kõnealune platvorm võib kasutada ka 
mitmekeelse põhiplatvormi vahendeid ja 
tööriistu.

reisimiseks, tervishoiuteenuste 
kasutamiseks või äritegevuseks. Selline 
isikuandmete ülekandmine peab käima 
käsikäes nende andmete tõhusa kaitsega. 
Platvorm on aluseks kõigile elektroonilist 
identimist ja autentimist nõudvatele 
digitaalteenustele, nt elektroonilised 
hanked, internetipõhised 
tervishoiuteenused, äriühingute 
standarditud aruandlus, õigusteabe 
elektrooniline vahetamine, äriühingute 
üleeuroopaline internetis registreerimine, 
e-valitsuse teenused ettevõtjatele, 
sealhulgas äriregistrite teabevahetus seoses 
piiriüleste ühinemiste ja välisfiliaalidega. 
Kõnealune platvorm võib kasutada ka 
mitmekeelse põhiplatvormi vahendeid ja 
tööriistu.

Or. fr

Muudatusettepanek 271
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võetakse kasutusele ühendatud ja turvatud 
autentimisserverid ja -protokollid, mis 
tagavad Euroopas kasutusel olevate 
mitmesuguste autentimis-, identimis- ja 
autoriseerimissüsteemide 
koostalitlusvõime. Kõnealune platvorm 
võimaldab kodanikel ja ettevõtjatel juurde 
pääseda sidusteenustele, kui see on vajalik 
näiteks välismaal õppimiseks, töötamiseks, 
reisimiseks, tervishoiuteenuste 
kasutamiseks või äritegevuseks. See on 
aluseks kõigile elektroonilist identimist ja 
autentimist nõudvatele digitaalteenustele,
nt elektroonilised hanked, internetipõhised 
tervishoiuteenused, äriühingute 
standarditud aruandlus, õigusteabe 
elektrooniline vahetamine, äriühingute 

Võetakse kasutusele ühendatud ja turvatud 
autentimisserverid ja -protokollid, mis 
tagavad Euroopas kasutusel olevate 
mitmesuguste autentimis-, identimis- ja 
autoriseerimissüsteemide 
koostalitlusvõime. Kõnealune platvorm 
võimaldab kodanikel ja ettevõtjatel juurde 
pääseda sidusteenustele, kui see on vajalik 
näiteks välismaal õppimiseks, töötamiseks, 
reisimiseks, tervishoiuteenuste 
kasutamiseks või äritegevuseks. See on 
aluseks kõigile elektroonilist identimist ja 
autentimist nõudvatele digitaalteenustele,
nt elektroonilised hanked, internetipõhised 
tervishoiuteenused, äriühingute 
standarditud aruandlus, õigusteabe 
elektrooniline vahetamine, äriühingute 
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üleeuroopaline internetis registreerimine, 
e-valitsuse teenused ettevõtjatele, 
sealhulgas äriregistrite teabevahetus seoses 
piiriüleste ühinemiste ja välisfiliaalidega. 
Kõnealune platvorm võib kasutada ka 
mitmekeelse põhiplatvormi vahendeid ja 
tööriistu.

üleeuroopaline internetis registreerimine, 
e-valitsuse teenused üksikisikutele ja
ettevõtjatele, sealhulgas äriregistrite 
teabevahetus seoses piiriüleste ühinemiste 
ja välisfiliaalidega. Kõnealune platvorm 
võib kasutada ka mitmekeelse 
põhiplatvormi vahendeid ja tööriistu.

Or. ro

Muudatusettepanek 272
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 9 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Piiriülesed koostalitlusvõimelised 
elektroonilised arvete esitamise teenused: 
kõnealune teenus aitab saavutada ühtset 
turgu ja toob kaasa suuri hüvesid, nagu 
lühemad makseperioodid, vähem vigu, 
tõhusam käibemaksu kogumine, 
väiksemad trüki- ja postikulud ning 
ettevõtjate integreeritud töötlus; 
koostalitlusvõimelised e-arvete 
lahendused võimaldavad 
kaubanduspartneritel vahetada e-arveid, 
ilma et seda takistaksid tehnoloogilised 
või organisatsioonilised tõkked, kusjuures 
kõnealused lahendused põhinevad ühistel 
õigusnormidel, äritoimingutel ja 
tehnilistel standarditel; arvete ja maksete 
tihedat seost arvesse võttes on oluline 
käsitleda e-arveid integreeritud 
elektroonilise makseturu laiemas 
kontekstis.

Or. ro

Muudatusettepanek 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 9 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Taristute kasutuselevõtt 
ühistranspordi valdkonnas, mis 
võimaldab turvaliste ja 
koostalitlusvõimeliste mobiilsete 
lähiteenuste kasutamist: turvaliste ja 
koostalitlusvõimeliste mobiilsete 
lähiteenuste kasutamist võimaldavate 
taristute kasutuselevõtt ühistranspordi 
valdkonnas võimaldab kodanikel, 
ettevõtjatel ja organisatsioonidel pääseda 
ligi eri uuenduslikele liikuvusega seotud 
teenustele kogu liidus.
Need valideerimissüsteeme sisaldavad 
taristud annavad telekommunikatsiooni, 
jaemüügi, transpordi ja avaliku sektori 
osalejatele võimaluse arendada 
üleeuroopalisi teenuseid, nagu piletimüük 
või maksed, mis hõlbustavad ELi 
kodanike ja ettevõtjate liikuvust. Nad 
suurendavad eri taristuste vahelist 
koostoimet eriti ühistranspordi ja 
telekommunikatsiooni valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 9 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Vaidluste veebipõhise lahendamise 
platvorm: see teenus kujutab endast 
tarbijate ja kaupmeeste vaheliste 
lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise 
platvormi. Teenus võimaldab neil esitada 
vaidluse internetis oma keeles ning 
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seejärel suunatakse nad vaidluse 
kohtuvälise lahendamise riikliku üksuse 
juurde, mis on pädev vaidlusega tegelema 
ja lahendama selle läbipaistval, tõhusal ja 
erapooletul viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteenusplatvorm töötatakse välja 
praeguse Europeana portaali põhjal. 
Platvormiga – mis vajab 
hajusandmetöötluse, andmesalvestuse ja 
tarkvara arendamist, toimimist ja haldamist 
– pakutakse ühtne juurdepääsupunkt 
Euroopa kultuuripärandi infosisule ühiku 
tasandil, liideste spetsifikatsioonid 
taristuga suhtlemiseks (andmeotsing, 
andmete allalaadimine), tugi metaandmete 
kohandamiseks ja uue infosisu 
talletamiseks ning teave taristu kaudu 
juurdepääsetava infosisu korduskasutamise 
tingimuste kohta.

Põhiteenusplatvorm töötatakse välja 
praeguse Europeana portaali põhjal. 
Platvormiga – mis vajab 
hajusandmetöötluse, andmesalvestuse ja 
tarkvara arendamist, toimimist ja haldamist 
– pakutakse ühtne juurdepääsupunkt 
Euroopa kultuuripärandi infosisule ühiku 
tasandil, liideste spetsifikatsioonid 
taristuga suhtlemiseks (andmeotsing, 
andmete allalaadimine ja 
kombineerimine), tugi metaandmetele ja 
infosisule juurdepääsuks, metaandmete ja 
infosisu muutmiseks ning kohandamiseks 
erinevates avatud digitaalsetes vormides ja 
uue infosisu talletamiseks ning teave taristu 
kaudu juurdepääsetava infosisu 
korduskasutamise tingimuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 13 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) digiteerimise oskuskeskused ja 
digitaalse kultuuripärandi säilitamine;

(e) digiteerimise oskuskeskused ja 
digitaalse kultuuripärandi säilitamine, 
näiteks kohalike, piirkondlike ja riiklike 
raamatukogude ühendamise kaudu 
üleeuroopalises võrgus ja seda 
reguleerivas raamistikus;

Or. ro

Muudatusettepanek 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune digitaalteenuste taristu 
võimaldab juurdepääsu ELi avaliku sektori 
valduses oleva avalikustatava teabe 
korduskasutamisele.

Kõnealune digitaalteenuste taristu 
võimaldab juurdepääsu ELi avaliku sektori 
valduses oleva avalikustatava teabe 
korduskasutamisele, järgides seejuures 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete 
kaitsega seotud eeskirju.

Or. fr

Muudatusettepanek 278
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hajusandmetöötlus, andmesalvestus ja 
tarkvaravahendid pakuvad järgmist: ühtne 
juurdepääsupunkt mitmekeelsetele 
(kõikides ELi ametlikes keeltes) 
andmetele, mis on ELi ametiasutuste 
valduses Euroopa, riigi, piirkonna ja 
kohaliku omavalitsuse tasandil; andmete 

Hajusandmetöötlus, andmesalvestus ja 
tarkvaravahendid pakuvad järgmist: ühtne 
juurdepääsupunkt mitmekeelsetele 
(kõikides ELi ametlikes keeltes) 
andmetele, mis on ELi ametiasutuste 
valduses Euroopa, riigi, piirkonna ja 
kohaliku omavalitsuse tasandil; andmete 
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otsimise ja visualiseerimise vahendid; 
kindlus, et olemasolevaid andmekogumeid
on lubatud avaldada ja levitada, sealhulgas
andmete päritolu kontrolljälg; rakenduste 
programmeerimise liidesed 
tarkvaraklientide jaoks, et nad saaksid 
suhelda taristuga (andmeotsing, statistika 
kogumine, andmete allalaadimine) 
kolmandate isikute rakenduste 
väljatöötamiseks. Platvormi abil on ühtlasi 
võimalik koguda ja avaldada statistikat 
portaali toimimise, andmete ja rakenduste 
kättesaadavuse ning nende kasutusviiside 
kohta.

otsimise ja visualiseerimise vahendid; 
kindlus, et olemasolevad andmekogumid 
muudetakse nõuetekohaselt 
anonüümseks, neile määratakse 
nõuetekohaselt hind, neid on lubatud 
avaldada ja levitada, sealhulgas andmete 
päritolu kontrolljälg; rakenduste 
programmeerimise liidesed 
tarkvaraklientide jaoks, et nad saaksid 
suhelda taristuga (andmeotsing, statistika 
kogumine, andmete allalaadimine) 
kolmandate isikute rakenduste 
väljatöötamiseks. Platvormi abil on ühtlasi 
võimalik koguda ja avaldada statistikat 
portaali toimimise, andmete ja rakenduste 
kättesaadavuse ning nende kasutusviiside 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 16 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) andmekogumite koostalitlusvõime, 
sealhulgas õigusalased ja 
litsentsiküsimused, et võimaldada 
tõhusamat korduskasutust;

(b) andmekogumite koostalitlusvõime ja 
standardimine, sealhulgas õigusalased ja 
litsentsiküsimused, et võimaldada 
tõhusamat korduskasutust;

Or. en

Muudatusettepanek 280
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Platvorm võimaldab omandada, hallata ja 
teha kättesaadavaks mahukaid 
keeleandmekogusid ja korduskasutatavaid 
keeletöötlusvahendeid. See hõlmab kõiki 
ELi keeli ja vastab asjaomastele 
standarditele ning kokkulepitud teenindus-
ja õigusnõuetele. Platvormi abil on 
osalejatel lihtne lisada, hallata ja täiustada 
keeleandmeid ja -vahendeid ning ühtlasi 
tagatakse keelepõhiseid teenuseid 
osutavatele või väljatöötavatele 
organisatsioonidele hõlbus, õiglane ja 
turvaline juurdepääs nimetatud 
ressurssidele ning nende kohandamine. 
Osutatud platvorm toetab ka koostööd ja 
koostoimet sarnaste olemasolevate või 
tulevaste algatuste ja andmekeskustega nii 
ELis kui ka sellest väljaspool.

Platvorm võimaldab omandada, hallata ja 
teha kättesaadavaks kirjalikus ja suulises 
vormis mahukaid keeleandmekogusid ja 
korduskasutatavaid keeletöötlusvahendeid. 
See hõlmab kõiki ELi keeli ja vastab 
asjaomastele standarditele ning 
kokkulepitud teenindus- ja õigusnõuetele. 
Platvormi abil on osalejatel lihtne lisada, 
hallata ja täiustada keeleandmeid ja -
vahendeid ning ühtlasi tagatakse 
keelepõhiseid teenuseid osutavatele või 
väljatöötavatele organisatsioonidele 
hõlbus, õiglane ja turvaline juurdepääs 
nimetatud ressurssidele ning nende 
kohandamine. Osutatud platvorm toetab ka 
koostööd ja koostoimet sarnaste 
olemasolevate või tulevaste algatuste ja 
andmekeskustega nii ELis kui ka sellest 
väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse abil osutatakse Euroopa tasandil 
integreeritud ja koostalitlusvõimelisi 
teenuseid, mis põhinevad üldisel 
teadlikkusel, ressurssidel, vahenditel ja 
tavadel ning mille eesmärk on anda lastele, 
nende vanematele ja hooldajatele ning 
õpetajatele võimalus internetti parimal 
viisil kasutada.

Toetuse abil osutatakse Euroopa tasandil 
integreeritud ja koostalitlusvõimelisi 
teenuseid, mis põhinevad üldisel 
teadlikkusel, ressurssidel, vahenditel ja 
tavadel ning mille eesmärk on anda lastele, 
nende vanematele ja hooldajatele ning 
õpetajatele võimalus internetti parimal 
viisil kasutada. ENISAga tuleks 
konsulteerida kõigi tegevuste suhtes, mis 
puudutavad selle toimimist.
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Or. en

Muudatusettepanek 282
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse abil osutatakse Euroopa tasandil 
integreeritud ja koostalitlusvõimelisi 
teenuseid, mis põhinevad üldisel
teadlikkusel, ressurssidel, vahenditel ja 
tavadel ning mille eesmärk on anda lastele, 
nende vanematele ja hooldajatele ning 
õpetajatele võimalus internetti parimal 
viisil kasutada.

Toetuse abil osutatakse Euroopa tasandil 
integreeritud ja koostalitlusvõimelisi 
teenuseid, mis põhinevad ühisel 
teadlikkusel, ressurssidel, vahenditel ja 
tavadel ning mille eesmärk on anda lastele, 
nende vanematele ja hooldajatele ning 
õpetajatele võimalus internetti parimal 
viisil kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteenusplatvorm välja jäetud
Põhiteenusplatvorm võimaldab 
omandada, käitada ja hallata jagatud 
andmetöötlusseadmeid, andmebaase ja 
tarkvaravahendeid liikmesriikide 
turvalisema interneti keskuste jaoks. See 
hõlmab ka seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud infosisu kohta tehtud avalduste 
käsitlemist toetavat tegevust, sealhulgas 
ühendust poliitiliste ametiasutuste ja 
selliste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega nagu Interpol, ning 
on vajaduse korral abiks nimetatud 



AM\909449ET.doc 137/141 PE494.476v01-00

ET

infosisu eemaldamisel asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldteenused välja jäetud
(a) lastele, vanematele ja hooldajatele 
ettenähtud abiliinid, kus käsitletakse 
parimaid interneti kasutusviise, et vältida 
kahjulikust ja ebaseaduslikust infosisust 
ja käitumisest tulenevaid ohte, ning 
toetavate tegevuste taristu;
(b) vihjeliinid, et teavitada laste 
seksuaalset kuritarvitamist käsitlevast 
interneti infosisust;
(c) vahendid, et tagada juurdepääs 
eakohasele infosisule ja eakohastele 
teenustele;
(d) tarkvara, mille abil on lihtne kiirelt 
teavitada ebaseaduslikust infosisust, 
sellist infosisu eemaldada ning teavitada 
seksuaalsuhte eesmärgil kontakti 
otsimisest ja kiusamisest;
(e) tarkvarasüsteemid, mis võimaldavad 
hõlpsamini identifitseerida laste 
seksuaalset kuritarvitamist käsitlevat 
(teavitamata) infosisu internetis, ja 
tehnoloogialahendused, mis toetavad 
politseijuurdlusi, eelkõige eesmärgiga 
identifitseerida lapsohvrid, kuriteo 
toimepanijad ja sellise infosisuga 
kauplemine.

Or. en
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Muudatusettepanek 285
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 22 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lastele, vanematele ja hooldajatele 
ettenähtud abiliinid, kus käsitletakse 
parimaid interneti kasutusviise, et vältida 
kahjulikust ja ebaseaduslikust infosisust 
ja käitumisest tulenevaid ohte, ning 
toetavate tegevuste taristu;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 286
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 22 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vihjeliinid, et teavitada laste 
seksuaalset kuritarvitamist käsitlevast 
interneti infosisust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 287
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 22 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahendid, et tagada juurdepääs 
eakohasele infosisule ja eakohastele 
teenustele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 288
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 22 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarkvara, mille abil on lihtne kiirelt 
teavitada ebaseaduslikust infosisust, 
sellist infosisu eemaldada ning teavitada 
seksuaalsuhte eesmärgil kontakti 
otsimisest ja kiusamisest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 289
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 22 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tarkvarasüsteemid, mis võimaldavad 
hõlpsamini identifitseerida laste 
seksuaalset kuritarvitamist käsitlevat 
(teavitamata) infosisu internetis, ja 
tehnoloogialahendused, mis toetavad 
politseijuurdlusi, eelkõige eesmärgiga 
identifitseerida lapsohvrid, kuriteo 
toimepanijad ja sellise infosisuga 

välja jäetud
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kauplemine.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 24

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 ENISAst ning põhineb põhipädevuste 
miinimumtingimustel. Võrgustik on 
koostöös ENISAga ELi kodanike ja 
VKEde jaoks ettenähtud Euroopa teabe 
jagamise ja hoiatussüsteemi (EISAS) 
alustala.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – lõik 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kommunikatsioonitaristu, mida kasutavad 
tavaliselt kommunaalettevõtjad 
partnerluses 
telekommunikatsiooniettevõtjatega, ning 
vajalik infotehnoloogiline riistvara, mis 
peab sisalduma energiakomponentides (nt 
alajaamad). Platvormid hõlmavad ka 
põhiteenuseid, mis võimaldavad varade 
järelevalvet, toitehalduse kontrolli, 
automatiseerimist, andmehaldust ja 

Kommunikatsioonitaristu, mida kasutavad 
tavaliselt kommunaalettevõtjad 
partnerluses 
telekommunikatsiooniettevõtjatega, ning 
vajalik infotehnoloogiline riistvara, mis 
peab sisalduma energiakomponentides (nt 
alajaamad). Lairibavõrkude kasutuselevõtt 
peab toimuma paralleelselt arukate 
energiateenuste rakendamisega, et kulud 
ja süsteemi muudatused oleksid 
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suhtlust eri osaliste (teenuseosutajad, 
võrguoperaatorid ja muud ettevõtjad, 
tarbijad jne) vahel.

kulupõhised ja tõhusad. Platvormid 
hõlmavad ka põhiteenuseid, mis 
võimaldavad varade järelevalvet, 
toitehalduse kontrolli, automatiseerimist, 
andmehaldust ja suhtlust eri osaliste 
(teenuseosutajad, võrguoperaatorid ja 
muud ettevõtjad, tarbijad jne) vahel.

Or. en


