
AM\941114ET.doc PE514.689v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/0299(COD)

26.6.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–79

Raporti projekt
Evžen Tošenovský
(PE487.697v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2013)0329 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))



PE514.689v01-00 2/44 AM\941114ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\941114ET.doc 3/44 PE514.689v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

milles käsitletakse üleeuroopalisi 
telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid 
suuniseid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ

milles käsitletakse üleeuroopalisi 
digitaalvõrke hõlmavaid suuniseid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1336/97/EÜ

Or. en

Muudatusettepanek 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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) Digitaalvõrgud ja -teenused muutuvad 
üha enam internetipõhisteks taristuteks 
ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on 
omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste, hariduse, 
sotsiaalses ja poliitilises elus osalemise ja 
äritegevuse peamine platvorm. Seepärast 
on sotsiaalse arengu ja majanduskasvu,
konkurentsivõime, sotsiaalse kaasatuse
saavutamiseks ja ühtse turu toimimiseks 
äärmiselt oluline teha laialdase levikuga, 
kiire, turvaline internet ja avalikud 
digitaalteenused üleeuroopaliselt 
kättesaadavaks.

Or. en



PE514.689v01-00 4/44 AM\941114ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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) Digitaalvõrgud 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.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lairibavõrkude ja väga kiirete 
lairibavõrkude ja digitaalteenuste 
arendamine suurendavad vajadust 
Euroopa tehniliste standardite järele. Kui 
EL soovib telekommunikatsioonisektoris 
omada keskset rolli, on vaja ELi 
teadusuuringute ja arendusprogramme ja 
suurenenud järelevalvet 
standardimismenetluse üle.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Eri liikmesriike hõlmavate ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi raames kaasrahastatavate 
ulatuslike katseprojektide (nt PEPPOL, 
STORK, epSOS, eCODEX ja SPOCS) abil 
on nende ühiseid alustaristuid arvesse 
võttes tõendatud oluliste piiriüleste 
digitaalteenuste otstarbekust siseturul. 
Need projektid on juba praegu või 
lähitulevikus kasutusküpsed. Juba 
läbiviidavad ühishuviprojektid, nt 
kultuuripärandi (Europeana), lastekaitse 
(programm „Safer Internet”) ja 
sotsiaalkindlustuse (sotsiaalkindlustusteabe 
elektroonilise vahetuse süsteem EESSI) 
valdkonnas on näidanud, et Euroopa 
tasandi meetmetel on selge lisaväärtus ning 
ettepanekud on tehtud ka teiste projektide 
kohta, nt tarbijakaitse valdkonnas 
(vaidluste veebipõhine lahendamise 
platvorm ODR).

(5) Eri liikmesriike hõlmavate ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi raames kaasrahastatavate 
ulatuslike katseprojektide (nt PEPPOL, 
STORK, epSOS, eCODEX ja SPOCS) abil 
on nende ühiseid alustaristuid arvesse 
võttes tõendatud oluliste piiriüleste 
digitaalteenuste otstarbekust siseturul. 
Need projektid on juba praegu või 
lähitulevikus kasutusküpsed. Juba 
läbiviidavad ühishuviprojektid, nt 
kultuuripärandi (Europeana), lastekaitse 
(programm „Safer Internet”, sealhulgas 
lastele parema interneti loomise 
programm) ja sotsiaalkindlustuse 
(sotsiaalkindlustusteabe elektroonilise 
vahetuse süsteem EESSI) valdkonnas on 
näidanud, et Euroopa tasandi meetmetel on 
selge lisaväärtus ning ettepanekud on 
tehtud ka teiste projektide kohta, nt 
tarbijakaitse valdkonnas (vaidluste 
veebipõhine lahendamise platvorm ODR).

Or. en

Muudatusettepanek 6
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) võttes arvesse oma tunnustatud 
tähtsat rolli lastekaitses ning laste 
mõjuvõimu suurendamisel, tagatakse 
programmi „Safer Internet” toimimine 
(tulevane „Lastele parema interneti 
loomise programm”) koos teadlikkuse 
tõstmise keskustega, abitelefonidega ja 
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infoliinidega peale 2014. aastat ja pärast 
seda.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Safer Internet” programmi, 
sealhulgas Safer Internet keskuste (SIC) 
(koos teadlikkuse tõstmise keskustega, 
abitelefonide ja infoliinidega) 
liikmesriikides ja lastele parema interneti 
programmi rahastamine peab jätkuma.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Digitaalteenuste taristute puhul on 
alustaristud muudest digitaalteenuste 
taristutest tähtsamad, sest esimestest sõltub 
viimaste arendamine. Digitaalteenuste 
taristud peaksid muu hulgas looma 
Euroopa lisaväärtust ja rahuldama 
kindlakstehtud vajadused. Ja nagu edukate 
katseprojektide põhjal kindlaks tehtud, 
peaksid nad olema nii tehniliselt kui ka 
tegevustasandil piisavalt kasutusküpsed. 
Need taristud tuleks välja töötada 
konkreetse säästlikkuskava alusel, et 
tagada põhiteenusplatvormide pikaajaline 

(7) Digitaalteenuste taristute puhul on 
alustaristud ja digitaalteenuste taristud 
elementidega, mida saavad kasutada 
teised teenusepakkujad, muudest 
digitaalteenuste taristutest tähtsamad, sest 
esimesed on aluseks viimaste
arendamisele. Digitaalteenuste taristud 
peaksid muu hulgas looma Euroopa 
lisaväärtust ja rahuldama kindlakstehtud 
vajadused. Ja nagu edukate katseprojektide 
põhjal kindlaks tehtud, peaksid nad olema 
nii tehniliselt kui ka tegevustasandil 
piisavalt kasutusküpsed. Need taristud 
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tegevus ka pärast Euroopa ühendamise 
rahastu kasutamist. Seepärast tuleks 
rahalise abi andmine käesoleva määruse 
alusel aja jooksul järk-järgult lõpetada ja 
otsida rahalisi vahendeid mujalt kui 
Euroopa ühendamise rahastust.

tuleks välja töötada konkreetse 
säästlikkuskava alusel, et tagada 
põhiteenusplatvormide pikaajaline tegevus 
ka pärast Euroopa ühendamise rahastu 
kasutamist. Seepärast tuleks rahalise abi 
andmine käesoleva määruse alusel aja 
jooksul järk-järgult lõpetada ja otsida 
rahalisi vahendeid mujalt kui Euroopa 
ühendamise rahastust.

Or. en

Selgitus

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Muudatusettepanek 9
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et toetada paljusid digitaalteenuste 
taristuid ja töötada Euroopas aja jooksul 
välja koostalitlusvõimelised süsteemid, 
tuleks eelisjärjekorras rahastada 
digitaalteenuste taristuid, mis on 
vajalikud ELi õigusest tulenevate 
õiguslike kohustuste täitmiseks ja/või 
millega arendatakse või tagatakse 
alustaristuid, mis võivad suuresti 
mõjutada üleeuroopaliste avalike teenuste 
väljatöötamist. Siinkohal tähendavad 
õiguslikud kohustused erisätteid, millega 

välja jäetud
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nõutakse digitaalteenuste taristute 
arendamist või kasutamist või tulemusi, 
mida on võimalik saavutada vaid Euroopa 
digitaalteenuste taristute kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Digitaalarengu tegevuskavas on kirjas, 
et 2020. aastaks peaks kõikidel Euroopa 
elanikel olema juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega üle 30 
megabiti sekundis ning vähemalt pooltel 
Euroopa kodumajapidamistel peaks olema 
kiirem internetiühendus kui 100 megabitti 
sekundis.

(11) Digitaalarengu tegevuskavas on kirjas, 
et 2020. aastaks peaks kõikidel Euroopa 
elanikel olema juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega üle 30 
megabiti sekundis ning vähemalt pooltel 
Euroopa kodumajapidamistel peaks olema 
kiirem internetiühendus kui 100 megabitti 
sekundis. Siiski, võttes arvesse 
tehnoloogia kiiret arengut, mille 
tulemusel tekivad veel kiiremad 
internetiühendused, on täna kohane, et 
eesmärgiks oleks saavutada kõikide liidu 
kodumajapidamiste internetiühenduse 
kiiruseks üle 100 Mbps ja 50 % 
majapidamistel oleks võimalik kasutada 
kiirust 1 Gbps. 

Or. en

Muudatusettepanek 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Liidu turg üle 500 miljoni 
inimesega, kes on ühendatud kiire 
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lairibavõrgu abil, on siseturu arendamise 
liikumapanevaks jõuks, luues üleilmse 
ülitähtsa kasutajaskonna, pakkudes uusi 
võimalusi kõikidele piirkondadele ja 
pakkudes igale kasutajale suuremat 
väärtust, samuti andes liidu majandusele 
võimaluse saada maailma juhtivaks 
teadmistepõhiseks majanduseks. Kiirete 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtt on 
väga tähtis Euroopa tootlikkuse 
arendamise seisukohast ning selliste uute 
ja väikeste ettevõtete tekkeks, millest 
saavad erinevate valdkondade, näiteks 
tervishoiu, tootmise ja teenindussektori, 
juhtivad ettevõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Uued taristuvõimalused koos uute, 
uuenduslike ja koostalitlusvõimeliste 
teenustega peaksid käivitama soodsa 
mõjuringi, edendades suuremat nõudlust 
kiirete lairibavõrkude järele, millele oleks 
äri seisukohast õige reageerida.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Kuna fiiber- ja ülikiire 
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lairibaühenduste kasutuselevõtt liidus ei 
ole rahuldaval tasemel, on teised maailma 
majandused võtnud juhtpositsiooni, 
pakkudes märkimisväärselt suuremat 
võimsust ning 1 Gbps ja suuremat kiirust.
Investeeringud valguskaabelühendusse 
nii kodudes kui ka passiivsetes taristutes 
on olulised, kui liit soovib olla 
innovatsiooni, teadmiste ja teenuste 
kodumaaks.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) 2020. aasta eesmärgid tuleks üle 
vaadata, pidades silmas eesmärki, et liidul 
oleks kiireim lairibaühendus maailmas, 
püüdes tagada, et 2020. aastaks oleks 
kõigil liidu kodanikel juurdepääs 
ühendusele kiirusega 100 Mbps ning 50 
% liidu kodumajapidamistel ühendusele 
kiirusega 1 Gbps või rohkem.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Lairibaühenduse riiklikest 
vahenditest rahastamine peaks olema 
suunatud ainult konkurentsile avatud 
taristutele. Ainult konkurentsile avatud 
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võrgud volitatud kolmandate osapoolte 
juurdepääsu kaudu saavad pakkuda 
tarbijatele ja äriühingutele taskukohaseid 
konkurentsivõimelisi teenuseid ja 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Liidu ühtse digitaalturu 
väljakujundamiseks on väga tähtis 
tagada, et tarbijatel oleks võimalik lihtsalt 
enda valitud sisule, teenustele ja 
rakendustele juurde pääseda ühe 
internetiteenuse liitumislepingu kaudu.
Siinkohal näitavad BEREC’i 2012. aasta 
mai tulemused, et vähemalt 20 % Euroopa 
mobiilikasutajatest kogevad mõnda liiki 
piirangut IP-kõne teenustele 
juurdepääsul. Kuigi eeldatakse, et 
konkurents distsiplineerib operaatoreid, 
on edusammud olnud väga aeglased ning 
seega peaks käesoleva määrusega 
hõlmatud riiklikest vahenditest rahastatud 
telekommunikatsioonivõrkudel olema 
seaduslike teenuste blokeerimine 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Liidu ühtse digitaalturu 
väljakujundamiseks on väga tähtis 
tagada, et tarbijatel oleks võimalik lihtsalt 
enda valitud sisule, teenustele ja 
rakendustele juurde pääseda ühe 
internetiteenuse liitumislepingu kaudu.
Siinkohal näitavad BEREC’i 2012. aasta 
mai tulemused, et vähemalt 20 % Euroopa 
mobiilikasutajatest kogevad mõnda liiki 
piirangut IP-kõne teenustele 
juurdepääsul. Kuigi eeldatakse, et 
konkurents distsiplineerib operaatoreid, 
on edusammud olnud väga aeglased ning 
seega peaks käesoleva määrusega 
hõlmatud riiklikest vahenditest rahastatud 
telekommunikatsioonivõrkudel olema 
teenuste blokeerimine keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühishuviprojektide jaoks antavat 
rahalist abi tuleks täiendada 
horisontaalmeetmetega, sh tehniline abi, 
nõudlust suurendavad meetmed ja 
koordineerimine, mille eesmärk peaks 
olema maksimeerida ELi sekkumise mõju.

(19) Ühishuviprojektide jaoks antavat 
rahalist abi tuleks täiendada programmi 
rakendamist toetavate meetmetega, sh 
tehniline abi, nõudlust suurendavad 
meetmed ja koordineerimine, mille 
eesmärk peaks olema maksimeerida ELi 
sekkumise mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Catherine Trautmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) On vaja koguda teavet ja statistilisi 
andmeid riiklike ehitustööde kohta, mida 
tõenäoliselt kasutatakse kas osaliselt või 
täielikult uue põlvkonna võrkude 
paigaldamiseks, ja luua andmebaas nende 
tööde üle järelevalve teostamiseks ning 
Euroopa telekommunikatsioonivõrkude 
registri loomiseks ning võimaluse korral 
peaks sellele lisanduma samalaadne teave 
energia- ja transpordivõrkude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Komisjoni peaks abistama kõikide 
liikmesriikide esindajatest koosnev 
eksperdirühm, kellega peetakse nõu muu 
hulgas käesolevate suuniste rakendamise, 
kavandamise, hindamise ja 
rakendamisprobleemide lahendamise üle 
ning kes neis küsimustes kaastööd teeb.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
suunised üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkudega seotud 
ühishuviprojektide õigeaegseks 
kasutuselevõtmiseks ja nende koostalitluse 
tagamiseks.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
suunised üleeuroopaliste
digitaalvõrkudega seotud 
ühishuviprojektide õigeaegseks 
kasutuselevõtmiseks ja nende koostalitluse 
tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„telekommunikatsioonivõrgud” –
lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud;

„digitaalvõrgud” – lairibavõrgud ja 
digitaalteenuste taristud;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust ja aitavad seega 
saavutada Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava lairibaühendusega seotud 
eesmärke.

(f) „lairibavõrgud” – traadiga, traadita või 
satelliidipõhised juurdepääsuvõrgud, 
lisataristu ning põhivõrgud, mis on 
võimelised pakkuma ülikiiret ühenduvust 
ja aitavad seega saavutada Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava 
lairibaühendusega seotud eesmärke.

Or. en
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Selgitus

Tehnoloogilise neutraalsuse tagamiseks peaks ära märkima kõiki võimalikke tehnoloogiaid. 
Satelliitteenusel võib teatud tingimustel olla oma võrdne osa.

Muudatusettepanek 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust ja aitavad seega 
saavutada Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava lairibaühendusega seotud 
eesmärke.

(f) „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita 
juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning 
põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma 
ülikiiret ühenduvust ja aitavad seega 
saavutada lairibaühendusega seotud 
100 Mbps ja kus võimalik 1 Gbps või 
rohkem eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa majanduskasvule ja toetada 
digitaalse ühtse turu loomist, et toetada 
Euroopa majanduse, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
konkurentsivõimet;

(a) aidata kaasa majanduskasvule ja toetada 
digitaalse ühtse turu loomist ja sujuvat 
toimimist, et toetada Euroopa majanduse, 
sh väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata parandada kodanike, ettevõtjate 
ja valitsuste igapäevaelu, edendades 
riikide, piirkondade ja kohalike 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele;

(b) aidata parandada kodanike, ettevõtjate 
ja valitsuste igapäevaelu igal tasandil, 
edendades lairibavõrke, riikide, 
piirkondade ja kohalike 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades avatud ja 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
sellistele võrkudele ja digitaalset 
kaasatust, pidades meeles, et ühendusega 
peab varustama ka hõredalt asustatud ja 
vähemarenenud piirkondi. Ühtse 
digitaalturu väljakujundamiseks peaks 
olema tagatud tihe koostöö ja tegevuste 
koordineerimine Euroopa ühendamise 
rahastu programmi raames riiklike ja 
piirkondlike tegevustega;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ELi õigusest tulenevate õiguslike 
kohustuste täitmine ja/või 
edasiarendamine või õigusliku aluse 
kindlustamine, millel on potentsiaalselt 
suur mõju üleeuroopaliste avalike 
teenuste arengule, toetades sellega 
mitmeid digitaalteenuste taristuid ja 
muutes Euroopa ökosüsteemi 
koostalitlusvõime järjest tugevamaks.

Or. ro
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Muudatusettepanek 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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, rakendamist, pidevat 
toimimist, edasiarendust, koordineerimist 
ja hindamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühishuviprojekte võivad toetada
horisontaalmeetmed.

3. Ühishuviprojekte toetavad niipalju kui 
võimalik horisontaalmeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühishuviprojekte võivad toetada 
horisontaalmeetmed.

3. Ühishuviprojekte võivad toetada 
programmi rakendamist toetavad 
meetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Digitaalteenuste taristute valdkonna 
ühishuviprojekte toetavaid meetmeid saab
toetada

(a) Digitaalteenuste taristute valdkonna 
ühishuviprojekte toetavaid meetmeid saab 
toetada

(a) hangete kaudu ja/või - hangete kaudu.
(b) toetustega.

Or. ro

Muudatusettepanek 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Rahastamisel võetakse arvesse 
abisaajate erivajadusi, eelkõige 
tasakaalustades toetuste ja 
finantsinstrumentide vahelist jaotust.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Horisontaalmeetmeid toetatakse (c) Programmi rakendamist toetavaid 
meetmeid toetatakse
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Or. en

Muudatusettepanek 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Horisontaalmeetmeid toetatakse (c) Horisontaalmeetmeid toetatakse

(a) hangete kaudu ja/või - hangete kaudu.
(b) toetustega.

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt lisale rahastatakse 
eelisjärjekorras alustaristuid, mis on 
vajalikud muude digitaalteenuste taristute 
arendamiseks, kasutuselevõtuks ja 
toimimiseks ning mida kavatsetakse 
tõendatult selleks kasutada.

2. Vastavalt lisale rahastatakse 
eelisjärjekorras alustaristuid ja vanemaid 
digitaalteenuste taristuid, mis sisaldavad 
tehnilisi mudeleid (nagu
koostalitlusvõimeline andmemudel, 
juurdepääsuõiguste standard või kõiki 
liikmesriike ühendav võrgumudel), ning 
mida kavatsetakse tõendatult kasutada
muude digitaalteenuste taristute 
arendamiseks, kasutuselevõtuks ja 
toimimiseks.

Or. en

Selgitus

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
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leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Muudatusettepanek 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teise eelistusena rahastatakse 
digitaalteenuste taristuid, mis toetavad ELi 
õigusaktide erisätete täitmist ja põhinevad 
olemasolevatel alustaristutel.

3. Eelisjärjekorras rahastatakse ka teisi 
lisas (I jao lõikes 2) nimetatud 
digitaalteenuste taristuid.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kuna digitaalteenuste taristu 
loomiseks on vaja põhiteenusplatvormi, 
toetatakse esmajärjekorras 
põhiteenusplatvorme ja nende ühiseid 
alustaristuid ning alles siis üldteenuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 3 sätestatud eesmärkidest ja 
saadaolevatest eelarvevahenditest lähtuvalt 
võidakse tööprogrammides kindlaks 
määrata digitaalteenuste taristutega seotud 
täiendavad toetuskõlblikkus- ja 
prioriseerimiskriteeriumid.

4. Artiklis 3 sätestatud eesmärkidest ja 
saadaolevatest eelarvevahenditest lähtuvalt 
võidakse määruses (EL) nr / , millega 
luuakse Euroopa ühendamise rahastu 
(tööprogrammid), sätestatud
tööprogrammides, kindlaks määrata 
digitaalteenuste taristutega seotud 
täiendavad toetuskõlblikkus- ja 
prioriseerimiskriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 3 sätestatud eesmärkidest ja 
saadaolevatest eelarvevahenditest lähtuvalt 
võidakse tööprogrammides kindlaks 
määrata digitaalteenuste taristutega seotud 
täiendavad toetuskõlblikkus- ja 
prioriseerimiskriteeriumid.

4. Artiklis 3 ja käesoleva määruse lisas
sätestatud eesmärkidest ja saadaolevatest 
eelarvevahenditest lähtuvalt võidakse 
tööprogrammides kindlaks määrata 
digitaalteenuste taristutega seotud 
täiendavad toetuskõlblikkus- ja 
prioriseerimiskriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Peab rõhutama, et ka lisa on projektivaliku aluseks ning seega ei saa seda tähelepanuta jätta.

Muudatusettepanek 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nad aitavad märkimisväärselt kaasa 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava
eesmärkide saavutamisele;

(a) nad aitavad märkimisväärselt kaasa 
lairiba kiirusega 100 Mbps, võimaluse 
korral 1 Gbps ja rohkem eesmärkide 
saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nende puhul kasutatakse tehnoloogiat, 
mida peetakse asjaomase piirkonna 
vajaduste rahuldamiseks kõige 
sobivamaks, võttes arvesse geograafilisi, 
sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid ja 
järgides tehnoloogilise neutraalsuse 
põhimõtet;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) nende puhul kasutatakse uusimat 
tehnoloogiat ja/või järgitakse 
innovatiivseid ärimudeleid ning neid on 
suure tõenäosusega võimalik korrata.

(f) pakutakse parimat tasakaalu 
andmevoo läbilaskevõime, edastamise 
turvalisuse, võrgu vastupidavuse ja
kulutõhususe uusimate tehnoloogiate 
vahel.
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Or. en

Muudatusettepanek 43
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eelmise lõike punkti f kriteeriume ei 
ole vaja täita projektide puhul, mida 
rahastatakse täiendavate sihtotstarbeliste 
vahenditega, mis on eraldatud kooskõlas 
määruse (EL) nr xxx/2012 [Euroopa 
ühendamise rahastu määrus] artikli 15 
lõikega 2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 44
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Horisontaalmeetmete
toetuskõlblikkuskriteeriumid sätestatakse 
tööprogrammides.

7. Programmi rakendamist toetavate 
meetmete toetuskõlblikkuskriteeriumid 
sätestatakse tööprogrammides.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit võib luua kontakte, pidada arutelusid, 
vahetada teavet ja teha koostööd 
kolmandate riikide haldusasutuste või mis 
tahes muude organisatsioonidega, et 
saavutada käesolevate suuniste eesmärgid.
Lisaks muudele eesmärkidele püütakse 
sellise koostööga suurendada liidu
telekommunikatsioonivõrkude ja 
kolmandate riikide
telekommunikatsioonivõrkude vahelist 
koostalitlusvõimet.

Liit võib luua kontakte, pidada arutelusid, 
vahetada teavet ja teha koostööd 
kolmandate riikide haldusasutuste või mis 
tahes muude organisatsioonidega, et 
saavutada käesolevate suuniste eesmärgid. 
Lisaks muudele eesmärkidele püütakse 
sellise koostööga suurendada liidu 
digitaalvõrkude ja kolmandate riikide 
digitaalvõrkude vahelist 
koostalitlusvõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – 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 ning 
parimaid tavasid käesolevate suuniste 
rakendamisel tehtud edusammude kohta.
Euroopa parlamendile saadetakse igal 
aastal teabe ülevaade. Liikmesriigid 
kaasavad menetlusse kohalikud 
piirkondlikud asutused. 

Or. en

Muudatusettepanek 47
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon konsulteerib kõikide 
liikmesriikide esindajatest koosneva 
eksperdirühmaga, kes teda ka abistab.
Eelkõige aitab eksperdirühm komisjonil:

2. Komisjon konsulteerib kõikide 
liikmesriikide esindajatest koosneva 
eksperdirühmaga, kes teda ka abistab. 
Eelkõige aitab eksperdirühm komisjonil:

(a) jälgida käesolevate suuniste 
rakendamist;

(a) jälgida käesolevate suuniste 
rakendamist;

(b) kavandada vajaduse korral riiklikke 
kavasid või strateegiaid;

(b) kavandada vajaduse korral riiklikke 
kavasid või strateegiaid;

(c) võtta meetmed tööprogrammide 
rakendamise hindamiseks rahalisel ja 
tehnilisel tasandil;

(c) võtta meetmed tööprogrammide 
rakendamise hindamiseks rahalisel ja 
tehnilisel tasandil;

(d) lahendada olemasolevate või uute 
projektide rakendamisega seotud 
probleeme.

(d) lahendada olemasolevate või uute 
projektide rakendamisega seotud 
probleeme;

Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
arendamisega seotud küsimust.

(e) kaardistada taristud ja vahetada 
teavet.

Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
arendamisega seotud küsimust.

Eriti abistab eksperdirühm komisjoni 
eeltöödes enne iga-aastaste ja mitme-
aastaste tööprogrammide koostamist ning 
vastavalt Euroopa ühendamise rahastu 
määruse (EL) Nr xxxx/xxxx artikli 17 
lõigetes 1 ja 2 viidatud läbivaatamisel.
Selleks teeb eksperdirühm struktureeritud 
koostööd nendega, kes on kaasatud 
telekommunikatsioonivõrkude ja teenuste 
planeerimisse, arendamisse ja juhtimisse, 
muu hulgas näiteks kohalikud ja 
piirkondlikud asutused, riikide 
reguleerivad asutused ja elektroonilise 
side Euroopa reguleerivate asutuste 
ühendatud amet (BEREC), 
internetiühenduse pakkujad ja osade 
tootjad.
Komisjon ja Euroopa investeerimispank 
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pööravad tähelepanu eelkõige 
eksperdirühma tähelepanekutele ja 
põhjendavad avalikult mis tahes 
juhtumeid, kus neid tähelepanekuid 
arvesse ei võeta. Komisjon teavitab 
eksperdirühma igal kohtumisel 
tööprogrammi rakendamise 
edusammudest.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kavandada vajaduse korral riiklikke 
kavasid või strateegiaid;

(b) kooskõlastada vajaduse korral riiklikke 
kavasid või strateegiaid;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude
arendamisega seotud küsimust.

Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste digitaalvõrkude
arendamisega seotud küsimust

Or. en

Muudatusettepanek 50
Catherine Trautmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) See aruanne esitab hinnangu:
(a) ühishuviprojektide arendamise, 
ehitamise ja tellimisega saavutatud 
edusammude kohta ja kui on asjakohane, 
viivitab rakendamisega, ning mis tahes 
teistele raskustele;
(b) liidu rahastamise kohustused ja 
väljamaksed ühishuviprojektidele 
vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EL) nr xxxx/xxxx, (millega 
luuakse Euroopa ühendamise rahastu) 
võrreldes ühishuviprojektide toetuste 
koguväärtusega.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalteenuste taristutega seotud 
sekkumised toimuvad üldjuhul kahel 
tasandil ehk põhiteenusplatvormide ja 
üldteenuste tasandil. Kuna digitaalteenuste 
taristu loomiseks on vaja 
põhiteenusplatvormi, toetatakse 
esmajärjekorras põhiteenusplatvorme ja 
nende ühiseid alustaristuid ning alles siis 
üldteenuseid.

Digitaalteenuste taristutega seotud 
sekkumised toimuvad üldjuhul kahel 
tasandil ehk põhiteenusplatvormide ja 
üldteenuste tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
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Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteenusplatvormide ja nende ühiste 
alustaristutega tagatakse 
ühishuviprojektide puhul koostalitlusvõime 
ja turvalisus. Nende ülesanne on 
võimaldada standarditud, piiriüleste ja 
kasutajasõbralike teabevahetusplatvormide 
kaudu digitaalset teabevahetust avaliku 
sektori asutuste ja kodanike, ametiasutuste, 
ettevõtjate ja organisatsioonide ning eri 
riikide ametiasutuste vahel.
Digitaalteenuste taristute alustaristud on 
muudest digitaalteenuste taristutest 
tähtsamad, sest esimestest sõltub viimaste 
arendamine. Üldteenused tagavad 
ühenduvuse põhiteenusplatvormidega ja 
võimaldavad riikide lisaväärtust pakkuvatel 
teenuste osutajatel neid platvorme 
kasutada. Üldteenused ühendavad 
riigisiseseid teenuseid 
põhiteenusplatvormidega ning 
võimaldavad riikide asutustel ja 
organisatsioonidel, ettevõtjatel ja/või 
kodanikel kasutada neid platvorme 
piiriüleste tehingute tegemiseks. Nende 
teenuste abil kindlustatakse teenuste 
kvaliteet ja tugi piiriüleste tehingutega 
seotud osalistele. Nende abil toetatakse ja 
soodustatakse põhiteenusplatvormide 
kasutuselevõttu.

Põhiteenusplatvormidega tagatakse 
ühishuviprojektide puhul koostalitlusvõime 
ja turvalisus. Nende ülesanne on 
võimaldada standarditud, piiriüleste ja 
kasutajasõbralike teabevahetusplatvormide 
kaudu digitaalset teabevahetust avaliku 
sektori asutuste ja kodanike, ametiasutuste, 
ettevõtjate ja organisatsioonide ning eri 
riikide ametiasutuste vahel.
Digitaalteenuste taristud, mis on teiste 
digitaalteenuste taristute lahutamatuks 
osaks, või mis võivad olla uue platvormi 
mudeliks, on muudest digitaalteenuste 
taristutest tähtsamad. Üldteenused tagavad 
ühenduvuse põhiteenusplatvormidega ja 
võimaldavad riikide lisaväärtust pakkuvatel 
teenuste osutajatel neid platvorme 
kasutada. Üldteenused ühendavad 
riigisiseseid teenuseid 
põhiteenusplatvormidega ning 
võimaldavad riikide asutustel ja 
organisatsioonidel, ettevõtjatel ja/või 
kodanikel kasutada neid platvorme 
piiriüleste tehingute tegemiseks. Nende 
teenuste abil kindlustatakse teenuste 
kvaliteet ja tugi piiriüleste tehingutega 
seotud osalistele. Nende abil toetatakse ja 
soodustatakse põhiteenusplatvormide 
kasutuselevõttu.

Or. en

Selgitus

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 



AM\941114ET.doc 29/44 PE514.689v01-00

ET

category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Muudatusettepanek 53
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Muud digitaalteenuste taristud, mille 
kohta on eelnevalt kindlaks määratud, et 
need tuleb lisada tööprogrammidesse 
kooskõlas artikli 6 lõikega 1:

2. Põhiteenusplatvormid, mille kohta on 
eelnevalt kindlaks määratud, et need tuleb 
lisada tööprogrammidesse kooskõlas artikli 
6 lõikega 1:

Or. en

Selgitus

Algses sõnastuses on ebaselge, kust artiklis 2 määratletud „põhiteenusplatvormid“ mängu 
tulevad, kuna näib, et ainult alapunkt f nimetab selgelt põhiteenusplatvorme. Seega on kõik 
siinsed teenused põhiteenusplatvormid või ei ole tekstis mõistele vastavat osa.

Muudatusettepanek 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Muud digitaalteenuste taristud, mille 
kohta on eelnevalt kindlaks määratud, et 
need tuleb lisada tööprogrammidesse 
kooskõlas artikli 6 lõikega 1:

2. Muud digitaalteenuste taristud, mille 
kohta on eelnevalt kindlaks määratud, et 
need tuleb lisada tööprogrammidesse 
kooskõlas artikli 6 lõigetega 1 ja 3:

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
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Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Juurdepääs Euroopa kultuuripärandi 
digitaalsetele ressurssidele: praegusele 
Europeana portaalile tuginev 
põhiteenusplatvorm. Platvormiga tagatakse
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;

(f) Juurdepääs Euroopa kultuuripärandi 
digitaalsetele ressurssidele: praegusele 
Europeana portaalile tuginev 
põhiteenusplatvorm. Platvormiga tagatakse 
keskne 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;

Or. en

Selgitus

Europeana juba tagab selle juurdepääsu. Tegelikult on Europeana hästi arenenud oma 
koostalitlusvõimelise andmemudeliga ja õiguste standardiseerimist kopeerivad avalikud 
digitaalraamatukogud Põhja-Ameerikas, Aafrikas ja Koreas. Samuti ei ole see ühtne 
juurdepääsupunkt, kuna API kaudu on selle eesmärk anda kasutajale juurdepääs mis tahes 
kohas ja mis tahes ajal.

Muudatusettepanek 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) turvalisem interneti teenustetaristu: 
see platvorm võimaldab omandada, 
käitada ja hallata jagatud 
andmetöötlusseadmeid, andmebaase ja 
tarkvaravahendeid liikmesriikide 
turvalisema interneti keskuste jaoks. See 
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hõlmab ka seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud infosisu kohta tehtud avalduste 
käsitlemist toetavat tegevust, muuhulgas 
kuritarvitamisest teatamise vihjeliinid 
liikmesriikide tasandil, ning ühendust 
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Seda toetavad ühtsed 
andmebaasid ja üldteenused, näiteks:
(a) liikmesriikide turvalisema interneti 
keskuste parimate tavade alase 
koolitamise ja arendamise platvormid;
(b) laste, vanemate ja hooldajate jaoks 
ettenähtud riiklikud abiliinid, kus 
käsitletakse parimaid interneti 
kasutusviise, et vältida kahjulikust ja 
ebaseaduslikust infosisust ja käitumisest 
tulenevaid ohte, ning toetavate tegevuste 
taristu;
(c) riiklikud vihjeliinid, et teavitada laste 
seksuaalset kuritarvitamist käsitlevast 
interneti infosisust;
(d) rahvuslikku teadlikkust tõstvad 
kampaaniad;
(e) vahendid, et tagada juurdepääs 
eakohasele infosisule ja eakohastele 
teenustele;
(f) tarkvara, mille abil on lihtne kiirelt 
teavitada ebaseaduslikust infosisust, 
sellist infosisu eemaldada ning teavitada 
seksuaalsuhte eesmärgil kontakti 
otsimisest ja kiusamisest;
(g) tarkvarasüsteemid, mis võimaldavad 
hõlpsamini tuvastada laste seksuaalset 
kuritarvitamist käsitlevat (teavitamata) 
infosisu internetis, ja 
tehnoloogialahendused, mis toetavad 
politseijuurdlusi, eelkõige eesmärgiga 
tuvastada lapsohvrid, kuriteo 
toimepanijad ja sellise infosisuga 
kauplemine.
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Or. en

Selgitus

Turvalisema interneti keskuseid on kiidetud oma eelmisel aastal tehtud töö eest, seetõttu 
peaks seda tööd jätkama. Algne sõnastus ei taganud piisavat rahastust kõigile tegevustele, 
sealhulgas teadlikkuse kampaaniad, mida praegu rahastab EL. Seetõttu viiakse turvalisema 
interneti platvorm alustaristusse, et kajastada selle tähtsust ja tagada selle rahastamine 
eelisjärjekorras. Samuti peaks rõhutama, et tõhusam koostöö riiklike õiguskaitseasutustega, 
vihje- ja abiliinidega tuleks tagada riiklikul tasandil, mitte keskse ELi teenusena.

Muudatusettepanek 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
See platvorm 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 ning 
ühendust politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Turvalisema interneti keskuseid on kiidetud oma eelmisel aastal tehtud töö eest, seetõttu 
peaks seda tööd jätkama. Algne sõnastus ei taganud piisavat rahastust kõigile tegevustele, 
sealhulgas teadlikkuse kampaaniad, mida praegu rahastab EL. Seetõttu viiakse turvalisema 
interneti platvorm alustaristute hulka, et kajastada selle tähtsust ja tagada selle rahastamine 
eelisjärjekorras. Samuti peaks rõhutama, et tõhusam koostöö riiklike õiguskaitseasutustega, 
vihje- ja abiliinidega tuleks tagada riiklikul tasandil, mitte keskse ELi teenusena.
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Muudatusettepanek 58
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
See platvorm 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 ning ühendust 
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
see platvorm võimaldab omandada, käitada 
ja hallata jagatud andmetöötlusseadmeid, 
andmebaase ja tarkvaravahendeid 
liikmesriikide turvalisema interneti 
keskuste jaoks. Turvalisema interneti 
taristu peamiseks osaks liikmesriikides on 
turvalisema interneti keskused, kusjuures 
abiliinid, vihjeliinid ja teadlikkuse 
suurendamine on eriti tähtsad. Seetõttu 
peab tagama turvalisema interneti 
keskuste teadlikkuse suurendamise 
keskustele, abiliinidele ja vihjeliinidele 
iga-aastase rahastamise vähemalt 
15 miljoni euro ulatuses. See hõlmab ka 
seksuaalse kuritarvitamisega seotud 
infosisu kohta tehtud avalduste käsitlemist 
toetavat tegevust ning ühendust
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
See platvorm võimaldab omandada, 
käitada ja hallata jagatud 

(g) turvalisema interneti teenustetaristu:
See platvorm võimaldab omandada, 
käitada ja hallata jagatud 
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andmetöötlusseadmeid, andmebaase ja 
tarkvaravahendeid liikmesriikide 
turvalisema interneti keskuste jaoks. See 
hõlmab ka seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud infosisu kohta tehtud avalduste 
käsitlemist toetavat tegevust ning ühendust 
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

andmetöötlusseadmeid, andmebaase ja 
tarkvaravahendeid liikmesriikide 
turvalisema interneti keskuste jaoks. 
Turvalisema interneti taristu peamiseks 
osaks liikmesriikides on turvalisema 
interneti keskused, kusjuures abiliinid, 
vihjeliinid ja teadlikkuse suurendamine 
on eriti tähtsad. See hõlmab ka seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud infosisu kohta 
tehtud avalduste käsitlemist toetavat 
tegevust ning ühendust politseiasutustega, 
sh selliste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega nagu Interpol, ning 
vajaduse korral nimetatud infosisu 
eemaldamist asjaomastelt veebisaitidelt. 
Platvormi toetavad ühised andmebaasid;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
See platvorm 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 ning ühendust 
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
see platvorm võimaldab omandada, käitada 
ja hallata jagatud andmetöötlusseadmeid, 
andmebaase ja tarkvaravahendeid 
liikmesriikide turvalisema interneti 
keskuste jaoks. Turvalisema interneti 
keskused moodustavad liikmesriikides osa 
turvalisema internetiteenuse taristust.
Ainult turvalisema interneti keskused, mis 
on liidu põhiteenuste osa, tagavad liidu 
lisandväärtuse. See hõlmab ka seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud infosisu kohta 
tehtud avalduste käsitlemist toetavat 
tegevust ning ühendust politseiasutustega, 
sh selliste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega nagu Interpol, ning 
vajaduse korral nimetatud infosisu 
eemaldamist asjaomastelt veebisaitidelt. 
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Platvormi toetavad ühised andmebaasid;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
See platvorm 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 ning ühendust 
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
See platvorm võimaldab omandada, 
käitada ja hallata jagatud 
andmetöötlusseadmeid, andmebaase ja 
tarkvaravahendeid liikmesriikide 
turvalisema interneti keskuste, muu hulgas 
teadlikkuse suurendamise keskuste, 
abiliinide ja vihjeliinide jaoks. See hõlmab 
ka seksuaalse kuritarvitamisega seotud 
infosisu kohta tehtud avalduste käsitlemist 
toetavat tegevust ning ühendust 
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
See platvorm võimaldab omandada, 
käitada ja hallata jagatud 
andmetöötlusseadmeid, andmebaase ja 

(g) turvalisema interneti teenustetaristu: 
see platvorm võimaldab omandada, käitada 
ja hallata jagatud andmetöötlusseadmeid, 
andmebaase ja tarkvaravahendeid 
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tarkvaravahendeid liikmesriikide 
turvalisema interneti keskuste jaoks. See 
hõlmab ka seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud infosisu kohta tehtud avalduste 
käsitlemist toetavat tegevust ning ühendust 
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

liikmesriikide turvalisema interneti 
keskuste jaoks. See hõlmab ka seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud infosisu kohta 
tehtud avalduste käsitlemist ja infoliinide 
toetavat tegevust, muuhulgas 
kuritarvitamisest teatamise vihjeliinid 
liikmesriikide tasandil, ning ühendust 
politseiasutustega, sh selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu 
Interpol, ning vajaduse korral nimetatud 
infosisu eemaldamist asjaomastelt 
veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised 
andmebaasid;

Or. en

Selgitus

Alates 1999. aastast olemasolev kaebusi käsitlevate organisatsioonide võrgustik on osutunud 
edukaks ja tuleks põhimõtteliselt säilitada.

Muudatusettepanek 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) taristute kasutuselevõtt 
ühistranspordis võimaldab kasutada 
turvalisi ja koostalitlusvõimelisi 
mobiilseid lähiteenuseid: taristute 
kasutuselevõtt ühistranspordis võimaldab 
kasutada turvalisi ja koostalitlusvõimelisi 
mobiilseid lähiteenuseid, tagamaks 
kodanikele, äriettevõtetele ja 
organisatsioonidele juurdepääs 
mitmesugustele uuenduslikele liikuvusega 
seotud teenustele kogu liidus;

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) Elektrooniliste registrite ja/või 
spetsialiseerunud riiklike IT-süsteemide 
loomine ja vastastikune sidumine, mis on 
nüüdsest kohustuslik Euroopa tasandil 
kehtestatud mitmete määruste, direktiivide 
ja otsuste nõuete ja tingimuste kohaselt;

Or. ro

Muudatusettepanek 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) haridusvõimalustele juurdepääsu 
Euroopa platvorm: eesmärk on kasutada 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
hüvesid hariduse valdkonnas 
üleeuroopalise juurdepääsu kaudu 
jagatud õppematerjalidele. Kulutõhus 
juurdepääs ja parem õppematerjalide 
kvaliteet eksperdihinnangute toel 
tugevdaks Euroopa sidusust, võimaldades 
koostööd ja väitlusi tudengite seas ja 
akadeemilises keskkonnas. See oleks 
haridusasutuste selgroog, hõlbustades 
muude liidu programmide, näiteks 
„Erasmus kõigile“, rakendamist. See 
parandaks juurdepääsu haridusele ja 
laiendaks liidu positsiooni ülemaailmses 
akadeemilises valdkonnas.

Or. en



PE514.689v01-00 38/44 AM\941114ET.doc

ET

Muudatusettepanek 66
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) Koostalitlusvõimelised piiriülesed e-
valitsuse teenused.

Or. ro

Muudatusettepanek 67
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jaotis – punkt 2 – sissejuhatav osa – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võimaluse korral tuleb kasutada 
võimalikke lairibavõrkude ja muude 
teenustevõrkude (energia, transport, vesi, 
kanalisatsioon jne), eelkõige arukate 
elektrijaotusvõrkude kasutuselevõtust 
tulenevaid koostalitlusvõimalusi.

Or. en

Selgitus

Kui kaks ülalpool asuvat punkti sisaldava konkreetseid tegevusi, siis punkt kolm tundub pigem 
eeltingimusena või eesmärgina ning ei peaks seetõttu olema osa nummerdatud süsteemist.

Muudatusettepanek 68
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
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Lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Toetused digitaaltehnoloogia 
erinevuse vähendamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 2. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse alusel antakse rahalist 
toetust projektidele, mis aitavad 
märkimisväärselt kaasa Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

Käesoleva määruse alusel antakse rahalist 
toetust projektidele, mis aitavad 
märkimisväärselt kaasa 100-megabitise ja 
1-gigabitise ja võimalusel suurema kiiruse 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 2. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse alusel antakse rahalist 
toetust projektidele, mis aitavad 
märkimisväärselt kaasa Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

Käesoleva jaotise alusel antakse rahalist 
toetust projektidele, mis aitavad 
märkimisväärselt kaasa Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

See peaks osutama spetsiaalselt lairiba osale või olema asetatud lisa algusesse. Kuna iga 
digitaalteenuse taristu ei ole otseselt seotud digitaalarengu tegevuskava eesmärkidega, siis 
peks selgitama, et see nõue kohaldub ainult lairiba jaole.
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Muudatusettepanek 71
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Liidu poolt otse rahastatavad meetmed 
vastavad järgmistele tingimustele:

(a) Liidu poolt otse rahastatavaid
meetmeid on suure tõenäosusega võimalik 
korrata ja seega on neil tänu eeskuju 
mõjule turul laiem mõju. Lisaks vastavad 
need järgmistele tingimustele:

Or. en

Selgitus

Kõikidel projektidel peaks olema suur tõenäosus nende võimalikuks kordamiseks. Riigi raha 
ei tohiks kasutada erilahendustega projektidele, mis töötavad ainult eritingimuste raames, 
vaid projektidele, mida on võimalik rakendada laiemas ulatuses. See kajastub ka artikli 6 
lõike 5 punktis f, kus korratavus on kumulatiivne, mitte alternatiivne osa.

Muudatusettepanek 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nad põhinevad tipptasemel, traadiga või 
traadita tehnoloogial, mis võimaldab 
osutada väga kiireid lairibateenuseid ja 
millega rahuldatakse seega suurt ribalaiust 
nõudvate rakenduste vajadust, või

(a) nad põhinevad tipptasemel, traadiga või 
traadita tehnoloogial, mis võimaldab 
osutada väga kiireid, vähemalt 100-
megabitise kiirusega lairibateenuseid ja 
millega rahuldatakse seega suurt ribalaiust 
nõudvate rakenduste vajadust, või

Or. en

Muudatusettepanek 73
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) neid on suure tõenäosusega võimalik 
korrata ja seega on neil tänu eeskuju 
mõjule turul laiem mõju.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõikidel projektidel peaks olema suur tõenäosus nende võimalikuks kordamiseks. Riigi raha 
ei tohiks kasutada erilahendustega projektidele, mis töötavad ainult eritingimuste raames, 
vaid projektidele, mida on võimalik rakendada laiemas ulatuses. See kajastub ka artikli 6 
lõike 5 punktis f, kus korratavus on kumulatiivne, mitte alternatiivne osa.

Muudatusettepanek 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Meetmed järgivad kohaldatavaid 
õigusakte, eriti konkurentsiõigust, ning 
juurdepääsu tagamise kohustust. Ainult 
võrgud, mis on avatud konkurentsile, 
peaksid käesoleva määruse kohaselt 
olema abikõlblikud avalikuks 
rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
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Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Avatud olemusega interneti 
toetamine, kindlustades, et käesoleva 
määruse raames rahastatud 
telekommunikatsioonivõrkude õiguslike 
teenuste takistamine on keelatud, 
võimaldades samal ajal mõistliku 
liikluskorralduse juhtimist 
võrguummikute tipptundidel, tunnustades 
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 teenuste 
miinimumnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Avatud olemusega interneti 
toetamine, kindlustades, et käesoleva 
määruse raames rahastatud 
telekommunikatsioonivõrkude õiguslike 
teenuste takistamine on keelatud, 
võimaldades samal ajal mõistliku 
liikluskorralduse juhtimist 
võrguummikute tipptundidel, tunnustades 
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 teenuste 
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miinimumnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Meetmetega, mida rahastatakse 
määruse (EL) nr xxx/2012 [Euroopa 
ühendamise rahastu määrus] artikli 15 
lõike 2 kohaselt eraldatud täiendavate 
sihtotstarbeliste vahenditega, luuakse turul 
uusi võimalusi lairibateenuste 
kättesaadavuse, kiiruse ja mahu näol. 
Projektidega, millega kaasneb väiksem 
andmeedastuskiirus kui 30 megabitti
sekundis, tuleks aja jooksul tagada 
andmeedastuskiiruse suurendamine 
vähemalt 30 megabitile sekundis.

(b) Meetmetega, mida rahastatakse 
määruse (EL) nr xxx/2012 [Euroopa 
ühendamise rahastu määrus] artikli 15 
lõike 2 kohaselt eraldatud täiendavate 
sihtotstarbeliste vahenditega, luuakse turul 
uusi võimalusi lairibateenuste 
kättesaadavuse, kiiruse ja mahu näol. 
Projektidega, millega kaasneb väiksem 
andmeedastuskiirus kui 100 megabitti
sekundis, tuleks aja jooksul tagada 
andmeedastuskiiruse suurendamine 
vähemalt 100 megabitile sekundis. 

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Lisa – 2. jagu– punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Meetmetega, mida rahastatakse 
määruse (EL) nr xxx/2012 [Euroopa 
ühendamise rahastu määrus] artikli 15 
lõike 2 kohaselt eraldatud täiendavate 
sihtotstarbeliste vahenditega, luuakse turul 
uusi võimalusi lairibateenuste 
kättesaadavuse, kiiruse ja mahu näol.
Projektidega, millega kaasneb väiksem 
andmeedastuskiirus kui 30 megabitti 

(b) Meetmetega, mida rahastatakse 
määruse (EL) nr xxx/2012 [Euroopa 
ühendamise rahastu määrus] artikli 15 
lõike 2 kohaselt eraldatud täiendavate 
sihtotstarbeliste vahenditega, luuakse turul 
uusi võimalusi lairibateenuste 
kättesaadavuse, kiiruse ja mahu näol.
Projektidega tuleks aja jooksul tagada 
andmeedastuskiiruse suurendamise 
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sekundis, tuleks aja jooksul tagada 
andmeedastuskiiruse suurendamine
vähemalt 30 megabitile sekundis. 

vastavalt digitaalarengu tegevuskava 
eesmärkidele.

Or. en

Selgitus

Võrdluspunktiks peaks olema digitaalarengu tegevuskava eesmärgid.

Muudatusettepanek 79
Evžen Tošenovský

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. jagu. Horisontaalmeetmed 3. jagu. Programmitoetusmeetmed
Üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude
kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada 
ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad 
uuringud ja programmi rakendamist 
toetavad meetmed. Need meetmed võivad 
kätkeda

Üleeuroopaliste digitaalvõrkude
kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada 
ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad 
programmi rakendamist toetavad meetmed.
Need meetmed võivad kätkeda

Or. en


