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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kogu ELi hõlmava tõhusa lairibaühenduse rakendamine on väga oluline 
ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks, kuna see soodustab arukat, 
jätkusuutlikku, kaasavat ja piirkondlikult sidusat majanduskasvu, parandab olukorda 
tööhõive alal, tugevdab Euroopa konkurentsivõimet, edendab teadustööd ja 
innovatsiooni, mis omakorda võimaldab kõikidel piirkondadel, linnadel,  omavalitsustel 
ning ühiskonnarühmadel digitaalkeskkonnast osa saada ja annab neile võimaluse 
kasutada uut digitaaltehnoloogiat avalike teenuste pakkumiseks;

B. arvestades, et üks ELi eesmärk peaks olema kõikidele piirkondadele ja 
ühiskonnarühmadele digitaalkeskkonnast osasaamise võimaldamine,

1. rõhutab, et üleüldine, vajadustele kohandatud ja vastuvõetava hinnaga lairibaühendus 
peab muutuma universaalteenuseks, kuna see on vältimatult vajalik võrdväärsete 
elutingimuste ja võimaluste loomiseks kogu Euroopas, mis elavdab majandustegevust 
maapiirkondades ja aitab seeläbi kaasa võitlusele digitaalse lõhe vastu Euroopa linna- ja 
maapiirkondade ning piirkondade ja liikmesriikide vahel, mistõttu see edendab 
ühtekuuluvust kõigis ELi piirkondades;

2. rõhutab lairibaühenduse kui territoriaalse ühtekuuluvuse osa tähtsust Euroopas ja 
väljendab heameelt tegevuste kontsentreerumise ja klastrite moodustumise üle teatud 
piirkondades, mille tulemusena tekib vastastikune seotus ja koostöö Euroopa koostöö ja 
arengu kontekstis;

3. tõstab esile täiendavate tehnoloogiate, nt satelliit-lairibaside või Wi-Fi tugivõrkude 
parima ärakasutamise vajadust, et katta kõrvalisemad maapiirkonnad majanduslikult 
jätkusuutliku lairibaühendusega, ilma et see tooks tarbijatele või valdkonnale kaasa 
täiendavat koormust;

4. digitaaltehnoloogiad on territoriaalses ühtekuuluvuses väga olulised, kuna need annavad 
Euroopa Liidu kõige kaugematele piirkondadele olulisema rolli; seega on vaja ületada 
piirkondades tehnoloogia ja teenuste vallas kättesaadavuse, kvaliteedi ja hinnakirjade 
osas esinevad raskused, lähendades neid nii Euroopa keskmisele;

5. juhib tähelepanu sellele, et lisaks lairibaühendust ja muid võrgutehnoloogiaid
toetavatele meetmetele on äärmiselt oluline tagada ka investeeringute suunamine IT-
infrastruktuuri kasutamiseks vajalike rakenduste ja programmide arendamisse, mis 
parandab kodanike elu, toetab avalike teenuste pakkumist veebi kaudu ja parandab 
avaliku halduse kvaliteeti;

6. märgib, et kui lairibavõrkude kasutuselevõtt pole majanduslikult kasulik, on mõistlik 
toetada lairiba valdkonda riiklikult, s.t konkreetselt selleks mõeldud ELi rahaliste 
vahenditega; arvestades, et haldus- ja kavandamiskulud seoses riikide ja ELi 
lairibaühenduse edendamise kavade rakendamisega on suured; kutsub komisjoni, 
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liikmesriike ja piirkondlikke omavalitsusi seetõttu üles tagama kooskõlas infoühiskonna 
algatustega toetustingimuste ja menetluste maksimaalne lihtsustamine, et suurendada 
IKT-teenuste mitmekesistamiseks ette nähtud Euroopa vahendite kasutamist ning 
seeläbi aidata kiirendada lairibaühenduse kasutuselevõttu, pakkudes kõigile 
turuosalistele piisavalt stiimuleid investeerimiseks ning tagades selle, et piirkonnad, 
linnad ja omavalitsused saaksid võimalikult kiiresti kasutada maksimaalset finantstuge 
asjaomaste territooriumite majandusarengu soodustamiseks;

7. palub komisjonil kohaldada õiguslikus raamistikus rohkem investeerimist 
stimuleerivaid vahendeid ning näha ette stiimulid infrastruktuuriprojektide sünergia 
kasutamiseks;

8. märgib, et riigiabi reguleeriv praegune ELi õigus on teatud osas jäik ja tekitab 
rakendamisel sageli õiguskindlusetust ning see pärsib kavandatud investeeringuid; palub 
komisjonil seetõttu selgitada, mil määral oleks võimalik eeskirju lihtsustada, et luua 
investeerimissõbralikum raamistik ja soodustada investeeringuid ning innovatsiooni ja 
kõrvaldada takistused lairibaühenduse levikult, eelkõige seal, kus see ei oleks muidu 
kasumlik; on seisukohal, et ühenduse suuniseid riigiabi eeskirja kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtmisega peaks ühtlasi olema võimalik kasutada avalike 
lairibaettevõtjate asutamise ja kohalike omavalitsuste ning avaliku ja erasektori 
partnerlusvormide koostöö selgitamiseks; kutsub komisjoni ja elektroonilise side 
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) üles võimaldama avalik-
õiguslike asutustega koostöös partnerlust avaliku sektori ja eraettevõtete vahel ning 
rakendama muid Euroopa rahastamisvahendeid, nt ERFi, EIP ja EBRD rahalisi 
vahendeid;

9. kutsub piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi ning ettevõtjaid üles kasutama ERFi 
rahastamisvahendeid, et parandada eelkõige maapiirkondade kaetust lairibaühendusega;

10. toetab lairibaühenduse infrastruktuuri kiiret väljaarendamist ja kutsub liikmeriike üles 
rakendama kiiresti järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke käsitlevat soovitust, et 
suurendada õiguskindlust, investeeringuid ja konkurentsi; reguleerivad asutused peavad 
seejuures tagama, et kõik turuosalised omaksid konkureerimiseks ja investeerimiseks 
piisavalt stiimuleid;

11. tuletab meelde, et on piirkondi, kus internetiühendus maaliinide kaudu on geograafiliste 
ja loodustingimuste (nimelt mägise reljeefi ja raskesti läbitava maastiku tõttu) 
teostamatu ja kus uue põlvkonna maapealsed traadita teenused on alternatiiviks 
lairibaühendusega kaetuse eesmärgi saavutamiseks;

12. kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu avaliku ja erasektori partnerlusele ning 
edendama sellega seoses struktuurivahendite kasutamist;

13. juhib tähelepanu sellele, et n-ö esmase varustamise määratlust tuleb edaspidi kohandada 
muutuvate tingimustega, mis tulenevad innovatiivsete internetiteenuste (nt e-valitsus, e-
tervishoid, e-õpe) pidevalt suurenevast andmeedastuskiirusest; 
palub komisjonil seetõttu arvesse võttes eeldatavaid turutõrkeid maa-, saare ja 
mägipiirkondade varustamisel järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudega lisada 
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ühenduse suunistesse riigiabieeskirjade kohaldamise kohta  seoses lairibavõrkude kiire 
kasutuselevõtuga valikuvõimalusena uued organisatsioonimudelid, mis näevad eelkõige 
ette kohalike omavalitsuste kaasamise, nagu kodanikevõrgustikud ja üldsusele avatud 
võrgud või avaliku sektori vahenditega soetatud võrgud, et muuta lairibavõimalused 
kättesaadavaks kõigile eurooplastele ja saavutada linna- ja maapiirkondade võrdne 
kohtlemine ning võrguga kaetus hõreda asustusega piirkondades ja tagada võrdsed 
standardid kvaliteedi, juurdepääsu ja hinnakujunduse osas;

14. rõhutab, et eesmärgiks on luua prognoositav regulatiivne investeerimis- ja 
konkurentsikeskkond, et soodustada investeerimist kiiretesse võrkudesse ning tehniliselt 
ja majanduslikult mõistlikesse, mittediskrimineerivatesse juurdepääsu- ja 
koostöövõimalustesse;

15. on seisukohal, et ka olemasoleva esmase varustamisega ei lahendata LTE-tehnoloogial 
põhinevate nn digitaalsete dividendide sageduste kasutamisega pikemas perspektiivis 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude puudumise probleemi maapiirkondades, eriti 
arvestades asjaolu, et raadioside võib avaldada tervisele  pikaajalist mõju; peab seetõttu 
asjakohaseks, et nendes piirkondades oleks võimalik koondada kõik ELi, riiklikud ja 
piirkondlikud rahastamisvõimalused järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude tarbeks 
kanalite ehitamiseks, eelistades klaaskiul põhineva lairibavõrgu väljaehitamist, kui see 
annab majanduslikult ja jätkusuutlikkuse poolest pikaks ajaks kõige parema lahenduse;

16. on seisukohal, et lairibaühendusele määratud avalikud rahalised vahendid võivad olla 
tõhus hoob Euroopa piirkondade konkurentsivõime tõstmiseks, kui neid vahendeid 
kasutatakse suure edastusvõimsusega modernse uue põlvkonna infrastruktuuri 
arendamiseks piirkondades, kus ühenduvuses esinevad suured puudujäägid; on 
seisukohal, et sellised piirkonnad, eriti suure tööstusliku baasi ja rahvastikutihedusega 
piirkonnad, võiksid kodanikele ja ettevõtetele kättesaadavate uute teenuste 
innovatsiooni- ja loomepotentsiaali väga kiiresti kasutada;

17. on seisukohal, et edendada tuleks investeerimisprojekte – ka avaliku ja erasektori 
partnerluse vormis –, et luua avatud võrgud, mis võimaldavad tõeliselt edendada 
konkurentsi Euroopa piirkondade tehnoloogilise innovatsiooni ja majandusliku arengu 
eesmärgil;

18. nõuab, et kohaldatavates eri rahastamisvahendites võetaks nõuetekohaselt arvesse
piirkondade iseärasusi, pöörates eelkõige tähelepanu eriliste majanduslike, 
geograafiliste ja demograafiliste omadustega piirkondadele, mis seostuvad nende kauge 
asukoha ja neile omaste raskustega konkurentsivõimeliste turgude või mastaabimõju 
puudumise osas;

19. juhib tähelepanu sellele, et selles valdkonnas võetakse meetmeid peamiselt kohalikul 
tasandil, ning toetab komisjoni püüdlusi arendada ja parandada mehhanisme, mis 
võimaldavad kohalikel osalejatel saada asjakohast teavet investeerimiskulude 
vähendamiseks; on seisukohal, et selleks, et lairibaühenduse kavasid oleks võimalik 
täielikult rakendada, peavad komisjon ja liikmesriigid tegema mitte ainult koostööd, 
vaid kavade koostamisse tuleb kaasata ka piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused;
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20. on seisukohal, et lairibavõrkude laiendamine, eelkõige maapiirkondades, aitab 
parandada suhtlusvõimalusi, eelkõige liikumispuudega või isoleeritud tingimustes 
elavatel isikutel, ning aitab parandada juurdepääsu teenustele ja edendab väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete arendamist maapiirkondades, andes nii panuse uute 
töökohtade loomisse ning uute teenuste tekkele nendes kohtades;

21. kutsub liikmesriike üles selgitama välja, milliseid meetmeid saaks võtta uute ettevõtjate 
turule sisenemise edendamiseks eesmärgiga stimuleerida konkurentsikeskkonna teket;

22. väljendab heameelt ELi tegevuskava üle kriitilise infrastruktuuri kaitsmiseks 
infotehnoloogia valdkonnas ja kutsub üles võtma meetmeid veebiturvalisuse 
parandamiseks.



AD\864331ET.doc 7/7 PE460.674v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 12.4.2011

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

38
1
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul 
Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Tamás Deutsch, Danuta Maria 
Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni 
Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru 
Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole 
Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał 
Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, 
Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, 
Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Karima Delli, Richard Falbr, Marek Henryk Migalski, Elisabeth 
Schroedter, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Sabine Verheyen


