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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0657),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0373/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni ja arengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.
2 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.
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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.

omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse 
peamine platvorm. Seepärast on 
majanduskasvu ja konkurentsivõime
saavutamiseks ning ühtse turu toimimiseks 
äärmiselt oluline teha kiire internet ja 
avalikud digitaalteenused üleeuroopaliselt 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 2
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 

(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
mitmesuguse tehnoloogia abil pakutavale
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 
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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.

kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu 
toetamise kaudu. Lisaks peaksid 
liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti 
käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et 
suunata riiklikud rahastamisvahendid
vähem arenenud, maa- ja 
linnalähedastesse piirkondadesse, mida 
internetitaristusse tehtavad 
erainvesteeringud täielikult ei kata, ning 
soodustama kaasaegsete juurdepääsetavate 
sidusteenuste kasutuselevõttu ja igapäevast 
kasutamist, et võimaldada kõigile Euroopa 
kodanikele ja tööstustele täieliku kasu 
saamist avatud juurdepääsu potentsiaalist 
lairibavõrkudele.

Or.{EN}en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL 
(millega luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm)1 peaks 
1. jaanuariks 2013 tegema 800 MHz 
sagedusriba kättesaadavaks traadita 
laribateenustele.
_____________
1 ELT L 81, 21.3.2012, lk 7.

Or. en

Muudatusettepanek 4
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. Riigi toetus
investeerimiseks kiirematesse võrkudesse 
võib olla vajalik, kuid seda tuleb hoolikalt 
suunata piirkondadesse, kus 
investeerimiseks puudub ärihuvi, milleks 
tavaliselt on maa- ja kõrvalised 
piirkonnad. Riigi toetus nendes 
piirkondades ei tohiks põhjendamatult 
moonutada konkurentsi, tõugata välja 
erainvesteeringuid ega pärssida 
investeerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 5
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 

(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 – kui nende lisandväärtust ja 
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kõrvaldada ühtse turu lõplikku 
väljakujundamist pärssivad kitsaskohad.

teostatavust on hinnatud pilootprojekti 
etapis ja sõltumatult –, lahendada 
turuprobleeme ning kõrvaldada ühtse turu 
lõplikku väljakujundamist pärssivad 
kitsaskohad.

Or. en

Muudatusettepanek 6
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 
innovatsiooni edendamise kaudu 
lairibateenuste turul ning eelkõige 
üleminekul järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele.

(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 ühenduse suuniseid 
riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga, 
milles antakse juhiseid riiklikest 
vahenditest rahastamise 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 
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üleminekul järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele.

Or. en

Muudatusettepanek 7
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 tõendatud ja jätkuvaid
turuprobleeme, sealhulgas 
alainvesteerimine mitteärilistesse 
projektidesse. Andes rahalist toetust ja 
ergutades turupõhiste taristuprojektide 
täiendavat rahastamist, ja seega toetades 
algatuste teket ja arengut, võib liit aidata 
kaasa üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja 
arendamisele, tuues seega suuremat kasu 
turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite 
kasutamise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 8
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 

(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 
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suuremaid kiirusi kasutavatele 
uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi 
meetmed on vajalikud nimetatud kahe 
digitaalse telekommunikatsioonivõrgu 
vahelise koostoime ja vastastikuse mõju 
maksimeerimiseks.

suuremaid kiirusi kasutavatele 
uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi 
meetmed on vajalikud nimetatud kahe 
digitaalse telekommunikatsioonivõrgu 
vahelise koostoime ja vastastikuse mõju 
maksimeerimiseks ning mitmesuguste 
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 9
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 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Tuleb kehtestada turvanõuded, et 
tagada eraelu puutumatuse ja 
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isikuandmete kaitse optimaalne tase ning 
hoida ära mis tahes isikuandmete 
(sealhulgas tervislik seisund ja 
terviseandmed) loata jälgimine ja 
profiilide loomine.

Or. en

Muudatusettepanek 11
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 lühikeses 
perspektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)



PR\898508ET.doc 13/27 PE487.697v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) arendab lairibavõrkudele 
juurdepääsemisel kestlikul tasemel 
konkurentsivõimet vähem asustatud ja –
arenenud aladel, peamiselt maa- ja 
linnalähedastes piirkondades, kus 
pakutakse madala ja keskmise kiirusega 
ühendust, ja tagab nendes piirkondades 
elavate kodanike e-kaasamise;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – 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
kohalike, riikide ja piirkondlike
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades avatud ja 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
sellistele võrkudele. Ühtse e-turu lõplikuks 
moodustamiseks tagatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu programmi raames 
toimuva tegevuse koordineerimine ning 
tihe koostöö riiklike ja piirkondlike 
lairibameetmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ergutab kiirete ja ülikiirete 
üleeuroopaliste lairibavõrkude 

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

kasutuselevõttu kooskõlas 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega, mis 
omakorda lihtsustab üleeuroopaliste 
digitaalteenuste ning Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime potentsiaali
väljatöötamist ja rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – 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) tagab üleeuroopaliste digitaalteenuste 
taristute säästva kasutuselevõtu, nende
koostalitlusvõime, vastavuse 
rahvusvahelistele ja ELi standarditele ja 
koordineerituse Euroopa tasandil ning 
nende toimimise, haldamise ning
täiustamise;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – 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, kel peaks 
olema võimalik i) pääseda juurde 
infosisule ning ii) kasutada vabalt valitud 
rakendusi vastavalt selle elektroonilise 
operaatori selgelt määratletud 
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läbipaistvatele kaubanduslikele 
tingimustele, keda pakub nende valitud 
lairibaoperaator. Juurdepääs peab olema 
õiglase hinnaga, et võimaldada õiglast 
tulu ja tagada investeeringud taristu 
ajakohastamiseks/hoolduseks ning selle 
majanduslik elujõulisus ja võimalikult 
suur kasutajate määr.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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 nõudlust 
ülikiire interneti järele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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 nõudlust ülikiire 
interneti järele, kasutades kõiki 
kättesaadavaid tehnoloogia liike 
tehnoloogianeutraalsuse alusel, mis on
otsustava tähtsusega avatud ja areneva 
interneti seisukohast;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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 20
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 ja ühenduse 
suunistega riigiabieeskirjade 
kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire 
kasutuselevõtuga. Eelkõige rakendamine 
põhineb projekti terviklikul hindamisel. 
Selline projekti hindamine hõlmab muu 
hulgas turutingimusi, sh teave 
olemasolevate taristute, projekti elluviija 
seadusandlusest tulenevate kohustuste, 
äri- ja turundusstrateegiate kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 21
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 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, ning järgib 
ühenduse suuniseid riigiabieeskirjade 
kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire 
kasutuselevõtuga.

Or. en

Muudatusettepanek 22
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 innovatsioonidega või

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tekkivate poliitiliste prioriteetidega või välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on Euroopa lisandväärtusega. (c) on teostatavus- ja tasuvushinnangu 
kohaselt Euroopa lisandväärtusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 25
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.
Komisjon võtab eksperdirühma arvamust 
nõuetekohaselt arvesse. Kui komisjon 
otsustab eksperdirühma arvamust mitte 
järgida, teavitab ta sellest Euroopa 
Parlamenti ning põhjendab seejuures 
oma seisukohta.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon 
ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus 
vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, 
tehnika arengule ja asjaomaste turgude 

4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon 
ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus 
vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, 
tehnika, turu ja keskkonna arengule ja 
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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.

asjaomaste turgude olukorrale. Sellist 
läbivaatust võidakse vajaduse korral teha 
ka mis tahes muul ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – sissejuhatus – 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,
edendatakse uusi investeeringuid, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 

Lairibataristusse on investeerinud 
peamiselt erainvestorid ja selline olukord 
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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.

peaks eelduste kohaselt jätkuma.
Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamine nõuab siiski investeeringuid 
sektoritesse, kus puudub selge majanduslik 
huvi, 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 29
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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 30
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 võib
lairibavõrkude kasutuselevõttu toetada 
peamiselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kaudu. Kui Euroopa 
Ühendamise Rahastu toetuste ja/või
rahastamisvahendite lisandväärtust ja 
teostatavust on hinnatud katseetappides ja 
sõltumatutes hinnangutes, täiendatakse 
nendega nimetatud toetust ning 
vähendatakse projektikulusid osa 
investori krediidiriski katmisega, kui see 
on vajalik käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks. Sellele vaatamata 
koordineerib komisjon vahendite 
eraldamist, vältides seega mis tahes 
kattuvust või väljajätmist. Kõnealustes 
piirkondades võetavate Euroopa 
Ühendamise Rahastu meetmete ning 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist 
antava toetuse vahelise koostoime 
saavutamist võib tõhustada asjakohast 
koordineerimismehhanismi kasutades.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9

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 toetavate meetmete näol 
on tegemist tasakaalustatud paketiga, mis 
hõlmab avaliku ja erasektori meetmeid,
mille abil saavutada digitaalarengu 
tegevuskava eesmärk jõuda 
internetiühenduseni kiirusega 30 Mbit/s ja 
100 Mbit/s, eelkõige linnalähedastes ja 
maapiirkondades, aga ka madala ja 
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keskmise asustustihedusega eri 
piirkondades kogu Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 10 – 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 
sellest suurema kiirusega; või

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 10 – 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 digitaalarengu tegevuskava 
2020. aasta eesmärk ja pakkuda vähemalt 
pooltele Euroopa kodumajapidamistele 
juurdepääs internetiühendusele kiirusega
100 Mbit/s ja sellest suurema kiirusega;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 10 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) järgitakse kehtivaid õigusakte, eelkõige 
konkurentsiõigust

(c) järgitakse kehtivaid õigusakte, eelkõige 
konkurentsiõigust ja riigiabieeskirju

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 14 – punkt b

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), kes 
investeerivad eeldatavasti, üksi või 
partnerluses muude avaliku ja erasektori
operaatoritega passiivsetesse 
lairibavõrkudesse;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – 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



PE487.697v01-00 24/27 PR\898508ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Uue mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) raames esildas Euroopa Komisjon uue 
vahendi Euroopa integreeritud taristute edendamiseks transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonisektoris, st Euroopa Ühendamise Rahastu.

Euroopa Ühendamise Rahastu ettepanekuga eraldataks võrgutaristu jaoks 50 miljardit eurot, 
et parandada ühendusi Euroopa Liidus, ning see peaks avaldama võimendavat mõju, 
meelitades ligi avaliku ja erasektori kapitali vajalikeks investeeringuteks, mille ulatust 
hinnatakse 1000 miljardile eurole.

Kuna riikliku ja kohaliku tasandi avaliku sektori eelarvevahenditest üksi ei piisa kõnealuste 
projektide rahastamiseks, teeb komisjon ettepaneku luua uus eelarvevahend, et meelitada ligi 
muid avaliku ja erasektori rahalisi vahendeid ning vähendada erainvestorite riske.

Struktuurifondide ning digitaalteenuste taristuid käsitleva konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi kasutamine, ja seda ka üksnes katseprojektide puhul, ei ole 
piisav digitaalteenuste märkimisväärse arengu tagamiseks, eelkõige Euroopa Liidu 
maapiirkondades. Lisaks ohustab ELi ja eelkõige teatavate riikide raske majanduslik olukord 
investeeringute tegemist uude taristusse ja Euroopa ühtse e-turu arengut.

Euroopa Ühendamise Rahastuga asendatakse kehtivad õiguslikud alused TEN-T/TEN-E ja 
eTEN ühe ainsa rahastamist käsitleva määrusega, mille eesmärk on tagada suurim võimalik 
integratsioon ja sünergiline toime muude ELi vahendite ning muude ELi poliitikavaldkondade 
ja määrustega.

Euroopa Ühendamise Rahastuga nähakse ette peaaegu 9,2 miljardit eurot, et toetada 
investeeringuid kiiretesse ja väga kiiretesse lairibavõrkudesse ja üleeuroopalistesse 
digitaalteenustesse. Ettepaneku peamine eesmärk on saavutada 2020. aastaks digitaalarengu 
tegevuskava eesmärk tagada kõikidele juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s ja pakkuda vähemalt pooltele kodumajapidamistele juurdepääs kiiremale
internetiühendusele kui 100 Mbit/s.

Vähemalt 7 miljardit kavandatud 9,2 miljardist eurost eraldataks investeeringute tegemiseks 
kiiresse lairibataristusse. Ülejäänud osa antaks peamiselt toetuste näol projektidele, millega 
aidatakse kaasa oluliste avalike ja võrgupõhiste teenuste pakkumisele internetis. Niisugused 
projektid hõlmavad piiriüleseid üldhuviteenuseid (e-tervise, e-identiteedi ja e-õiguskeskkonna 
teenused jne) ning peaksid tagama kodanike, avalike haldusasutuste ja ELi tööstuse jaoks 
kiire juurdepääsu digitaalplatvormidele, lairibataristutele ja telekommunikatsioonivõrkudele.

Interneti lairibaühendus ja piiriülesed digitaalteenused on tuleviku digitaaltaristud ning 
arvukate uuringute kohaselt on neil märkimisväärne mõju tööviljakusele ja SKP-le inimese 
kohta. On välja arvutatud, et lairibaühenduse leviku 10 %-line suurenemine aastas vastab 
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tööviljakuse 1,5 %-lisele kasvule järgmisel viiel aastal.

Tagasihoidlike hinnangute alusel on Euroopa Komisjon seisukohal, et Euroopa Ühendamise 
Rahastu võib soodustada kiiresse lairibataristusse tehtavaid finantsinvesteeringuid 
suurusjärgus 50–100 miljardit eurot. 

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on kehtestada üleeuroopalisi 
telekommunikatsioonivõrke käsitlevad suunised, et kõrvaldada kitsaskohad, mis takistavad 
ühtse e-turu lõplikku väljaehitamist, samuti kaotada ELi piirkondi eraldav digitaalne lõhe, 
edendades erasektori investeeringuid piirkondades, kus pakutakse tõepoolest väikese 
kiirusega ühendusi või puudub ühendus hoopis.

1. Üldmärkused

Raportöör on komisjoni ettepanekuga üldiselt nõus. Euroopa Ühendamise Rahastut lairiba- ja 
digitaalteenustetaristu valdkonnas võib vaadelda ühe võimaliku täiendava mehhanismina, mis 
võib soodustada vajalikke era- ja avaliku sektori investeeringuid kõnealustes valdkondades.
Mõned kõnealused investeeringud – eelkõige need, mida tehakse mitteärilistesse 
projektidesse, või mis on madala tasuvusega – ei pruugi kõnealuse esildatud rahalise toetuseta 
teoks saada.

Raportöör on veendunud, et kõnealune määrus peaks koos Euroopa Ühendamise Rahastut 
käsitleva määrusega looma eelkõige ettevõtlussõbraliku keskkonna 
telekommunikatsioonitaristu arendamiseks. See peaks toimuma peamiselt 
rahastamisvahendite kaudu, nt tagatised jne. Toetusi tuleks kasutada üksnes erandjuhtudel.

Raportööri arvates on seetõttu vajalik, et liikmesriigid jätkaksid turu arengu soodustamist 
telekommunikatsioonitaristuga, kaotades tõkked, mis takistavad kiiremaid edusamme, ning 
edendades konkurentsi sellel turul. Keskselt kavandatavad ja juhitavad projektid ei ole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektori edasise arendamise puhul soovitavad, kuna kõnealune 
sektor on tihedalt seotud turuga ja toimuvad kiired muutused selle arengu suunas.

Täiesti turupõhises keskkonnas ei tohiks määrus sekkuda mitte-turupõhiste meetmete ega 
mõjuritega, vaid peaks vastutustundlikult leevendama puudujääke digitaalmajanduses.
Peamine puudujääk on seotud digitaalse lõhega maa- ja linnapiirkondade vahel võimaluste 
osas saada ühendus kiire internetiga ning sellega seotud digitaalteenuste kasutamise osas.
Selle lõhe vähendamine on raportööri üks peamine prioriteet. See on üks valdkond, kus 
avaliku sektori raha võib tulemuslikult edendada kõnealuse turu arengut.
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2. Konkreetsed märkused

Esildatud vahend peaks peamiselt keskenduma nendele taristu valdkondadele, kus esineb 
nõrkusi, mida on võimalik leevendada või kaotada ning mida ei ole võimalik lahendada 
muude vahendite abil või läbinisti ärilise üksuse poolt. Raportöör sooviks rõhutada, et 
kõnealusest vahendist antav rahaline toetus ei tohiks põhjustada majandusliku konkurentsi 
moonutamist. See tähendab, et lairibataristu osas peaks rahaline toetus olema peamiselt 
suunatud madala ja keskmise asustustihedusega piirkondadele, kuhu erainvestorid ei ole 
valmis investeerima oma investeeringute madala tasuvuse tõttu. Järelikult tuleks vahendiga 
tagada, et ELi rahaline toetus tugevdaks ja arendaks hõredamalt asustatud ja vähem arenenud 
piirkondade konkurentsivõimet lairibavõrkudele juurdepääsemisel. Ettepanek kasutada 
Euroopa Ühendamise Rahastu vahendeid ka linnapiirkonna projektide jaoks ei näi olevat 
asjakohane; need projektid tuleks jätta üksnes erainvestoritele, kuna need on suuremalt jaolt 
majanduslikult elujõulised.

Selle küsimusega on tihedalt seotud ka Euroopa Komisjoni märkus, et vähem arenenud 
piirkondades tuleks lairibavõrkude kasutuselevõttu tagada peamiselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kaudu. Raportöör on veendunud, et vähem arenenud piirkondadel ei 
tohiks takistada kasutada Euroopa Ühendamise Rahastu vahendeid sarnaste eesmärkide jaoks 
ning et ELi eri programmide vahel tuleks luua sünergiline toime. Rahaliste vahendite tõhusa 
kasutamisega seoses on oluline, et Euroopa Ühendamise Rahastu 
telekommunikatsioonivõrkude vahendiga tagataks vastastikune täiendavus energia- ja 
transpordisektoriga.

Veel üks oluline lairibataristusse tehtavate investeeringute aspekt on seotud 
tehnoloogianeutraalsuse kontseptsiooniga. Eri tehnoloogiate korral, millel on sarnased 
teenused, mis võimaldavad samu kiiruseid, tuleks neid tehnoloogiaid kohelda võrdsetena. Just 
seetõttu tunneb raportöör heameelt määruse ettepaneku üle, milles ei pakuta välja ühtegi 
konkreetset tehnoloogiliselt korrektset lahendust, vaid eri tehnoloogiad digitaalarengu 
tegevuskava eesmärkide saavutamiseks.

Lairibataristud on määruses määratletud traadiga ja traadita (sealhulgas satelliitside) 
võrkudena. Põhilise internetiühenduse puhul on tegemist püsiühendusega, kuid mobiilsete 
kasutajate arv kasvab kiiresti, nagu ka andmeedastus. Neid suundumusi tuleks võtta arvesse 
ühishuviprojektide paketis ning esmatähtsale kohale tuleks seada avatud kiire ja ülikiire 
lairibavõrgu kasutuselevõtt.
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Komisjoni pädevuste osas seoses kõnealuse määrusega sooviks raportöör ennetada mis tahes 
põhjendamatut komisjoni pädevuste suurendamist. Esimene küsimus selles kontekstis seisneb 
delegeeritud õigusaktides. Komisjonil on kõnealuse ettepaneku alusel ulatuslik volitus muuta, 
kõrvaldada ja lisada uusi ühishuviprojekte, mis on kõnealuse määruse jaoks olulise 
tähtsusega. Seetõttu tuleb tagada konkreetne kontrollimehhanism, millega teostada 
järelevalvet komisjoni meetmete üle.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on dünaamiline ja kiiresti arenev sektor; seetõttu peab 
määrus olema ühest küljest paindlik ja võtma arvesse arengumuutusi, teisest küljest ei tohiks 
see ohustada õigus- ja investeerimiskindlust sellel turul, muutes ja kõrvaldades projekte 
lühikeses perspektiivis.

Raportöör usub ühtlasi, et sama probleem puudutab ka hindamist ja eksperdirühma tööd.


