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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa lairibaühenduse kohta: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse 
majanduskasvu
(2010/2304(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 20. septembri 2010. aasta soovitust reguleeritud juurdepääsu 
kohta järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele1;

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

– võttes arvesse komisjoni 26. august 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” 
(KOM(2010)0245);

– võttes arvesse komisjoni 17. septembri 2009. aasta teatist „Ühenduse suunised 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga”2;

– võttes arvesse komisjoni 4. augusti 2009. aasta teatist „Euroopa digitaalse 
konkurentsivõime aruanne: i2010 strateegia peamised saavutused aastatel 2005–2009” 
(KOM(2009)0390);

– võttes arvesse komisjoni 18. juuni 2009. aasta teatist „ Asjade Internet – Euroopa 
tegevuskava” (KOM(2009)0278);

– võttes arvesse komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta teatist „Euroopa tulevikku tuleb 
investeerida juba täna” (KOM(2009)0036);

– võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2006. aasta teatist „Lairibaühenduse lõhe ületamine” 
(KOM(2006)0129);

– võttes arvesse komisjoni 25. aprilli 2006. aasta teatist „ Algatusse i2010 kuuluva e-
valitsuse tegevuskava: Euroopa e-valitsuse loomise kiirendamine ühiseks hüvanguks” 
(KOM(2006)0173);

– võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2004. aasta teatist „e-tervishoid – Euroopa kodanike 
tervishoiu parandamine: Euroopa tegevuskava e-tervishoiu valdkonnas” 
(KOM(2004)0356);

– võttes arvesse oma 15. veebruari 2010. aasta resolutsiooni asjade interneti kohta3;

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni Euroopa uue digitaalse tegevuskava 

                                               
1 ELT L 251, 25.9.2010, lk 35.
2 ELT C 235, 30.9.2009, lk 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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kohta: 2015.eu1;

– võttes arvesse oma 26. märtsi 2009. aasta soovitust nõukogule turvalisuse ja 
põhivabaduste tugevdamise kohta internetis2;

– võttes arvesse oma 24. septembri 2008. aasta resolutsioon selle kohta, kuidas digitaalset 
dividendi Euroopas täielikult ära kasutada: ühine lähenemisviis digitaalringhäälingule 
üleminekuga vabaneva spektriosa kasutamisel3;

– võttes arvesse oma 19. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa lairibaühenduse poliitika 
väljatöötamise kohta4;

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2007. aasta resolutsiooni „Euroopa raadiospektripoliitika 
suunas”5;

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa infoühiskonna kohta 
majanduskasvu ja tööhõive eest6;

– võttes arvesse oma 23. juuni 2005. aasta resolutsiooni infoühiskonna kohta7;

– võttes arvesse oma 14. oktoobri 1998. aasta resolutsiooni globaliseerumise ja 
infoühiskonna kohta: vajadus tugevdatud rahvusvahelise koordineerimise järele8;

– võttes arvesse ELi elektroonilise side muudetud raamistikku, eelkõige direktiive 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv), 2002/20/EÜ (loadirektiiv), 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
direktiiv), 2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv), 2002/58/EÜ (eraelu puutumatuse ja 
elektroonilise side direktiiv) ja määrust (EÜ) nr 1211/2009 (BERECi määrus);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48; 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
arengukomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni 
arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et lairibaühendust vahendatakse paljude platvormide abil (vaskkaabel, kaabel, 
mobiilside ja traadita püsiühendus, satelliit jne), see on muutunud ligitõmbavaks paljudele 
kasutajatele (näiteks tarbijad, ettevõtjad, valitsus, riiklikud institutsioonid ja 
mittetulundusühingud, sealhulgas koolid, raamatukogud, haiglad ja avaliku korra kaitse 
asutused), kes kasutavad lairibaühendust suure hulga teenuste osutamiseks (e-kaubandus, 
tervishoiuteenused, kõne- ja videoside, meelelahutus, veokite liikumisandmete haldamine, 
riiklikud teenused, haridus, kutsekoolitus ja palju muud), ja see võimaldab 
masinatevahelisi rakendusi (arukad elektrimõõtjad ja arukad võrgud, traadita 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 ELT C 117E, 6.5.2010, lk 206.
3 ELT C 8E, 14.1.2010, lk 60.
4 ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 87.
5 ELT C 285E, 29.11.2007, lk 364.
6 ELT C 291E, 30.11.2006, lk 133.
7 ELT C 133E, 8.6.2006, lk 140.
8 EÜT C 104, 14.4.1999, lk 128.
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südamemonitorid, hädaabiteenused, alarmsüsteemid, veokite telemeetria, laoseisu 
jälgimine jne);

B. arvestades, et paljude platvormide, kasutajate ja teenuste identifitseerimine ja kaasamine 
lairibaühenduse ökosüsteemi osana aitab tagada 100%-lise lairibaühenduse ja sellega 
seotud paljud sotsiaalsed hüved, mis omakorda edendab 100%-list lairibaühenduse 
kasutamist;

C. arvestades, et tõeline stiimul kiire ühenduse parandamiseks on turunõudlus; arvestades, et 
jätkusuutlik juurdepääs infrastruktuuridele ja teenuste osutamise konkurents nn ülevalt 
alla eesmärgi asemel muudab järgmise põlvkonna ühenduse kergesti kättesaadavaks ja 
nõudlusele vastavaks; 

D. arvestades, et on oluline ületada digitaalne lõhe ja luua kõigile kättesaadav lairibaühendus 
kogu Euroopa Liidus, et saada Euroopa lisandväärtust;

E. arvestades, et riiklikud toimijad saavad anda suure panuse järgmise põlvkonna 
juurdepääsu tagamiseks nn valgetel ja hallidel aladel, kuid riiklikud investeeringud ei 
tohiks takistada erainvesteeringuid ega moonutada konkurentsi valdkondades, kus 
konkurents on juba olemas; arvestades, et järgmise põlvkonna juurdepääsu investeerijatele 
tuleb säilitada asjakohased stiimulid lairibaühendusse investeerimise jätkamiseks;

F. arvestades, et viimase kümne aasta jooksul on erasektor investeerinud sadu miljardeid 
eurosid lairibaühenduse rajatistesse, teenustesse, rakendustesse ja sisusse; arvestades, et 
selliste investeeringute soodustamine peaks jätkuvalt olema lairibaühenduse kasvu 
peamine stiimul ELis;

1. Kõigile kättesaadavad lairibaühendused

1. märgib, et lairibaühenduse mõiste areneb pidevalt edasi, sest platvormide arv on 
suurenenud ning kliendibaas ja kasutamisulatus on mitmekordselt suurenenud; märgib, et 
lairibaühendus ei tähenda ainult internetti ja see ei piirdu otsese inimestevahelise 
suhtlemisega, sest masinatevahelised ühendused ja rakendused levivad kiiresti;

2. on seisukohal, et eesmärk peab olema ELi ülemaailmse juhtpositsiooni kinnitamine info-
ja sidetehnoloogia infrastruktuuris 2013. aastaks sellega, et on olemas 100% 
lairibaühendus katvus, mis annab maapiirkonna kasutajatele teenuse vähemalt 2 megabitti 
sekundis ja suuremates linnades 24 megabitti sekundis;

3. on seisukohal, et 100% lairibaühenduse juurdepääs ja kasutuselevõtt on täiesti kasutu 
tegevus, kui selle prioriteetide hulka ei arvata tugevat strateegiat küberturvalisuse ja 
internetiohutuse tagamiseks;

4. rõhutab, et lairibaühenduse saavutamiseks maapiirkondades tuleb täiendav tehnoloogia 
täielikult ära kasutada, säästes tarbijat või tööstust asjatust koormusest;

5. märgib, et laia levikuga tugevate raadio lühilainete kasutamine on maapiirkondade traadita 
lairibaühenduse hõlbustamiseks väga tähtis, sest see võimaldab juurdepääsu kõikidele 
tõenäolistele internetiteenustele;
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6. tunneb heameelt lairiba püsiühenduse ja mobiilside võrkude arendamise stimuleerimise 
üle meetmete abil, millega vähendatakse nende ehitamise kulusid, kuid rõhutab, et nende 
kasutuselevõtu stimuleerimiseks on vaja innovaatilisi teenuseid;

7. rõhutab, et EL 2020 lairibaühenduse eesmärkide saavutamiseks tuleb digitaalses 
tegevuskavas esitada vaheaastateks 2015 ja 2018 sihttasemed ELi tasandil, mitte 
liikmesriikide tasandil;

8. märgib, et eesmärgi 100 megabitti sekundis saavutamiseks peaks 2015. aastal umbes 15% 
ELi majapidamistel olema selle kiirusega ühendus;

9. soovitab lihtsustada digitaalse dividendi õigeaegset kasutamist uute mobiilsete 
lairibateenuste jaoks ühtlustatud ja tehnoloogiliselt neutraalse, kogu Euroopa Liitu 
hõlmava lähenemisviisi abil, mis annab mastaabisäästu ja hoiab ära kahjulikud piiriülesed 
häireprobleemid, kuid ei sega olemasoleva digitaalse televisiooni / peeneraldusliku 
televisiooni vastuvõtmist;

10. palub liikmesriikidel tihedas koostöös sidusrühmadega välja töötada riiklikud lairibakavad 
ja vastu võtta tegevuskavad konkreetsete meetmetega EL 2020 lairibaühenduse 
eesmärkide täitmiseks;

2. Lairibaühendus majanduskasvu, innovatsiooni ja ülemaailmse konkurentsivõime 
teenistuses

11. on seisukohal, et ELi rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamiseks on vaja uusi kiireid 
võrke;

12. on veendunud, et konkurents nii infrastruktuurides kui ka sellega seotud teenustes annab 
parima aluse jätkusuutlikule konkurentsivõimele, investeeringutele, innovatsioonile ja 
kasutuselevõtule; 

13. rõhutab, et lairibateenused on ELi tööstuse vundament ja nad annavad suure panuse ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele; 

14. on seisukohal, et kiired lairibavõrgud ja valguskaabelühendus (valguskaabelühendus 
lõppkasutajani) on soovitavad eesmärgid nii lõppkasutaja kui ka majandusarengu 
seisukohast;

15. soovitab komisjonil ning elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste Euroopa reguleerival 
organil töötada 2013. aastaks välja ühine lähenemisviis ettevõtluse ning elektrooniliste 
sidevõrkude ja –teenuste ühtse turu loomiseks ELis;

16. rõhutab seoses konkurentsivõimeliste mobiilsete turgude saavutamisega 
konkurentsivõimelise ja õigeaegse spektrijaotamise tähtsust traadita lairibaühenduse jaoks 
raadiospektripoliitika programmi abil ning palub liikmesriikidel teha 800 Mhz riba 2013. 
aastaks kättesaadavaks teha, võttes arvesse olemasolevaid teenuseid;

3. Investeeringute ja konkurentsi stimuleerimine

17. rõhutab, et liikmesriikide meetmetega, mille eesmärk on tagada kõigile kättesaadavad 
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lairibateenused, ei tohi moonutada turgu ega tekitada tarbetut koormust sektorile; 

18. märgib, et lairibavõrkudele eraldatava riigiabi eeskirjade raamistik ja ühenduse vahendite 
sihtotstarbeline kasutamine on vahendid, mis võivad kõige paremini kaasa aidata 
lairibaühenduse kiirele kasutuselevõtule;

19. tunnistab, et kiiretesse ja ülikiiretesse võrkudesse investeeringute edendamiseks ja 
investeerimistakistuste kõrvaldamiseks on vaja õiguskindlust; tunnustab sellega seoses 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude soovitust kaabliga lairibaühenduse osas;

20. märgib, et järgmise põlvkonna lairibaühenduse infrastruktuuri ehitamine on kallis ja 
sellega seotud võimalikud riskid suured, sest tasuvusperiood on pikk; märgib, et 
reguleerimine ei tohiks takistada sellesse infrastruktuuri investeerimist ja peaks tagama 
kõikidele turuosalistele piisavad stiimulid investeerimiseks;

21. nõuab järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude ja kiirete traadita ühenduste jaoks 
investeeringusõbraliku raamistiku loomist, mis muu hulgas tagab õiguskindluse, edendab 
investeeringuid, konkurentsivõimet ja tehnoloogianeutraalsust, mis jätab 
tehnoloogiavalikud turu hooleks;

22. palub liikmesriikidel tagada mittediskrimineeriv juurdepääs ehitustöödele ja hõlbustada 
juurdepääsu torustikele, millega investeeringute piirmäärad tunduvalt alanevad;

23. märgib, et lairibaühenduse kättesaadavuse ja kasutuselevõtu maksimeerimiseks peab ELi 
poliitika ergutama tõhusate ja odavate võrkude, rakenduste ja sisu kasutuselevõttu;

24. rõhutab, et kui turujõud on võimelised tagama konkurentsivõimelist lairibaühendust, 
peaks riiklik poliitika edendama erasektori investeeringuid ja innovatsiooni ning 
kõrvaldama tõkked kasutuselevõtult;

25. toetab komisjoni koostööd Euroopa Investeerimispangaga, et parandada kiirete ja 
ülikiirete võrkude rahastamist ning rõhutab, et rahalised vahendid tuleb suunata avatud 
infrastruktuuriprojektidesse, millega toetatakse teenuste mitmekesistamist; 

26. suhtub positiivselt komisjoni ettepanekusse otsida uusi rahastamisallikaid ja toetada ELi 
võlakirjade projekti loomist koostöös Euroopa Investeerimispangaga;

27. jätkab asjakohaste avaliku sektori investeeringute, avaliku ja erasektori partnerluste ja 
maksusoodustussüsteemide toetamist kiirete ja ülikiirete võrkude väljaarendamisel; 
rõhutab, et riikide poliitikat tuleb igal tasandil koordineerida; 

28. palub komisjonil ja liikmesriikidel sõlmida ELi lairibaühenduse kasutuselevõtu pakt, mis 
hõlmab vajadusel omakapitalifondide, struktuurifondide, ühtekuuluvusfondi, piirkondlike 
rahaliste vahendite ning riiklike ja erainvesteeringute kasutamist ja tagab vajaliku 
koordineerimise, mille käigus esitatakse pidevalt tulemuste näitajad kogu ELi skaalal;

29. nõuab kõrgel tasemel ELi töörühma loomist koos asjaomaste sidusrühmadega, et välja 
töötada info- ja sidetehnoloogia tulevikustrateegia;

4. Kasu tarbijatele
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30. märgib, et komisjoni kavatseb esitada suunised maksumuse ja mittediskrimineerimise 
kohta, mis on ELi raamistiku aluspõhimõtted, ja soovitab komisjonil seda teha viisil, mis 
toetab taskukohaseid hindu, tarbijavalikut ja konkurentsi kiirete ja ülikiirete võrkude ning 
nende kaudu osutatavate teenuste puhul, ja stimuleerib tõhusaid investeeringuid ja kiiret 
üleminekut sellistele võrkudele;

31. palub komisjonil liikmesriikide toetusel kindlaks teha alateenindusega ja teenindamata 
piirkonnad;

32. nõuab, et komisjon esitaks parlamendile igal aastal aruande lairibaühenduse pakkumiste ja 
valikute kohta, mis on tegelikult kättesaadavad kasutajatele ELis, ja edusammude kohta 
elektroonilise side raamistiku ja järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude soovituse 
rakendamisel; 

33. palub liikmesriikidel kaotada lairibaühenduse kasutuselevõtu piirangud eelkõige madala 
sissetulekuga piirkondades ja kaasata kõik asjaomased sidusrühmad, et pakkuda koolitust 
ja üldsusele juurdepääsu lairibateenustele, majanduslikku abi lairibateenuste ja –seadmete 
soetamiseks ja arendada konkreetsete kasutajate vajadustele vastavat tehnoloogiat ja sisu;

34. palub komisjonil teostatavate interaktiivsete teenuste saavutamiseks ja lairiba eesmärkide 
jälgimiseks esitada lairiba juurdepääsu kvalitatiivsemad omadused, sealhulgas alla- ja 
üleslaadimise kiirus, latentsusajad ning kasutajate kogetud kiirused; on rahul komisjoni 
tööga kasutajate tegelike kogemuste aspektide mõõtmise metoodika väljatöötamisel;

5. e-algatused: nõudluse edendamine

35. palub liikmesriikidel suurendada jõupingutusi e-oskuste puudujääkide kaotamisel kõikidel 
haridustasanditel ja elukestva õppe abil;

36. palub liikmesriikidel järgida komisjoni e-valitsuse tegevuskavas esitatud mudelit: e-
hangete kasutamine, avatud andmete strateegia vastuvõtmine, elektroonilise 
isikusamasuse edendamine;

37. toetab selliseid algatusi nagu e-tervishoid ja üleeuroopaline terviseteabe infrastruktuur, 
mis võimaldab pakkuda patsiendikeskseid teenuseid, et toetada patsiente, kes võtavad 
vastutuse oma tervise eest; märgib, et sellised teenused peaksid olema igal pool ja igal ajal 
kättesaadavad, sealhulgas mobiilseadmete abil;

38. rõhutab, et EL vajab selget eraelu puutumatuse raamistikku ja tunneb heameelt 
andmekaitse direktiivi läbivaatamise üle;

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


