
AM\912150ET.doc PE494.849v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2011/0299(COD)

20.9.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
19–39

Arvamuse projekt
Ramona Nicole Mănescu
(PE494.848v01-00)

Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ja otsuse nr 1336/97/EÜ 
kehtetuks tunnistamine

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))



PE494.849v01-00 2/13 AM\912150ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\912150ET.doc 3/13 PE494.849v01-00

ET

Muudatusettepanek 19
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 
omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse 
peamine platvorm. Seepärast on 
majanduskasvu saavutamiseks ja ühtse turu 
toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire 
internet ja avalikud digitaalteenused
üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 
omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse 
peamine platvorm. Seepärast on 
majanduskasvu ja sotsiaalse kaasatuse 
saavutamiseks ning ühtse turu toimimiseks 
äärmiselt oluline teha kiire internet ja 
avalikud digitaalteenused kõigis ELi 
piirkondades kättesaadavaks.

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 
omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse 
peamine platvorm. Seepärast on 
majanduskasvu saavutamiseks ja ühtse turu 
toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire 
internet ja avalikud digitaalteenused 
üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

(1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -
teenused muutuvad üha enam 
internetipõhisteks taristuteks ning 
lairibavõrgud ja digitaalteenused on 
omavahel tihedasti seotud. Internetist saab 
teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse 
peamine platvorm. Seepärast on 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
saavutamiseks ning ühtse turu toimimiseks 
äärmiselt oluline teha kiire internet ja 
avalikud digitaalteenused üleeuroopaliselt 
kättesaadavaks.

Or. de
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Muudatusettepanek 21
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa 
Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone 
üles pühenduma selle täielikule 
rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärk on panna paika kurss, mille abil 
saaks maksimaalselt suurendada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset 
ja majanduslikku potentsiaali, eelkõige 
ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu 
kaudu, üritades tagada, et 2020. aastaks on 
kõikidel Euroopa elanikel juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega 30 Mbit/s 
ning vähemalt pooltel Euroopa 
kodumajapidamistel on juurdepääs 
kiiremale internetiühendusele kui 100 
Mbit/s. Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärk on kehtestada stabiilne 
õigusraamistik, mis soodustaks 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ning sellega seotud teenustesse, 
luua internetipõhise infosisu ja 
sidusteenuste tõeline ühtne turg, toetada 
aktiivselt Euroopa rikkaliku 
kultuuripärandi digiteerimist ning anda 
kõigile juurdepääs internetile ja võimalus 
seda kasutada, eelkõige digitaalse 
kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu 
toetamise kaudu. Lisaks peaksid 
liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti 
käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et 
suunata riiklikud rahastamisvahendid 
piirkondadesse, mida internetitaristusse 
tehtavad erainvesteeringud täielikult ei 
kata, ning soodustama kaasaegsete 
juurdepääsetavate sidusteenuste 
kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

(3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa 
Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone 
üles pühenduma selle täielikule 
rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärk on panna paika kurss, mille abil 
saaks maksimaalselt suurendada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset 
ja majanduslikku potentsiaali, eelkõige 
ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu 
kaudu, üritades tagada, et 2020. aastaks on 
kõikidel Euroopa elanikel juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega 30 Mbit/s 
ning vähemalt pooltel Euroopa 
kodumajapidamistel on juurdepääs 
kiiremale internetiühendusele kui 100 
Mbit/s, mis võib põhineda eri 
tehnoloogiatel. Digitaalarengu 
tegevuskava eesmärk on kehtestada 
stabiilne õigusraamistik, mis soodustaks 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ning sellega seotud teenustesse, 
luua internetipõhise infosisu ja 
sidusteenuste tõeline ühtne turg, toetada 
aktiivselt Euroopa rikkaliku 
kultuuripärandi digiteerimist ning anda 
kõigile juurdepääs internetile ja võimalus 
seda kasutada, eelkõige digitaalse 
kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu 
toetamise kaudu. Lisaks peaksid 
liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti 
käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et 
suunata riiklikud rahastamisvahendid 
piirkondadesse, mida internetitaristusse 
tehtavad erainvesteeringud täielikult ei 
kata, ning soodustama kaasaegsete 
juurdepääsetavate sidusteenuste 
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kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Avatud ja konkurentsivõimeliste 
turgude süsteemi raames on liidu 
sekkumine vajalik siis, kui tuleb lahendada 
turuprobleeme. Andes rahalist toetust ja 
ergutades taristuprojektide täiendavat 
rahastamist, võib liit aidata kaasa 
üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja 
arendamisele, tuues seega suuremat kasu 
turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite 
kasutamise valdkonnas.

(9) Avatud ja konkurentsivõimeliste 
turgude süsteemi raames on liidu 
sekkumine vajalik siis, kui tuleb lahendada 
turuprobleeme ja võtta meetmeid, et saada 
üle alainvesteerimisest mitteärilistesse 
projektidesse. Andes rahalist toetust ja 
ergutades taristuprojektide täiendavat 
rahastamist, võib liit aidata kaasa 
üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja 
arendamisele, tuues seega suuremat kasu 
turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite 
kasutamise valdkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Lairibavõrkude ja digitaalteenuste 
taristute kasutuselevõtt soodustab 
ärivõimaluste avamise kaudu töökohtade 
loomist liidus. Lairibavõrkude ehitamisel 
on ühtlasi vahetu mõju eelkõige 
tsiviilehitussektori tööhõivele ning töö 
saamise võimalustele, näiteks 
maapiirkondades.
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Or. es

Muudatusettepanek 24
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Võttes arvesse seoses 
raadiospektrile juurdepääsuga tekkivaid 
probleeme, võivad traadita lairibavõrgud 
etendada olulist rolli kõigi piirkondade, 
sealhulgas maa- ja eraldatud piirkondade 
katmisel, kus muud võimalused 
puuduvad.

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Ana Miranda

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.

(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
piirkondlikul ja kohalikul tasandil
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 
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Delegeerimisel piirdutakse 
ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, 
ühishuviprojekti lisamise või aegunud 
ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt 
eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele.

vahelise koostoime rakendamiseks.
Delegeerimisel piirdutakse 
ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, 
ühishuviprojekti lisamise või aegunud 
ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt 
eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele.

Or. es

Muudatusettepanek 26
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab 
ühtse turu arengut, suurendades seega 
Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
konkurentsivõimet;

(1) aitab kaasa majanduskasvule, jõukuse
ja töökohtade loomisele ning toetab ühtse 
turu arengut, suurendades seega Euroopa 
majanduse, eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) 
konkurentsivõimet;

Or. pt

Muudatusettepanek 27
Petru Constantin Luhan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab 
ühtse turu arengut, suurendades seega 
Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
konkurentsivõimet;

(1) aitab kaasa majanduskasvule, ergutab 
sotsiaalset kaasamist ja toetab ühtse turu 
arengut, suurendades seega Euroopa 
majanduse, sealhulgas väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) 
konkurentsivõimet;

Or. ro
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Muudatusettepanek 28
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja 
valitsuste igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele;

(2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja 
valitsuste igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele, kusjuures kaasata ja 
ühendustega varustada tuleb ka 
hõredamalt asustatud ja vähemarenenud 
piirkonnad;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja
valitsuste igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele;

(2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja
kõigi tasandite valitsusasutuste
igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele;

Or. es

Muudatusettepanek 30
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 31
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) ergutab kiirete ja ülikiirete 
üleeuroopaliste lairibavõrkude 
kasutuselevõttu, mis omakorda lihtsustab 
üleeuroopaliste digitaalteenuste 
väljatöötamist ja rakendamist ning tagab 
Euroopa tööstuse püsiva 
konkurentsivõime;

Or. de

Muudatusettepanek 32
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et 
siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja 
äärealad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 

(b) võtta kasutusele lairibavõrgud, 
kasutades tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõtte alusel kõiki kättesaadavaid 
tehnoloogiaid, et siduda saared, raskesti 
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andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

ligipääsetavad ja äärealad liidu 
keskpiirkondadega, ning tagada 
kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiirus, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

Or. de

Muudatusettepanek 33
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et 
siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja 
äärealad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

(b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et 
siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja 
äärealad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiirus, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 
30 Mbit/s, võttes arvesse nõudlust ülikiire 
interneti järele;

Or. es

Muudatusettepanek 34
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) arendada välja lairibavõrgud, et 
ühendada omavahel liikmesriikide 
eraldatud maakogukondade koolid, et 
arendada kaugõppe programme selleks, et 
vältida inimeste lahkumist nendest 
piirkondadest;

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, kes 
vastutatavad ühishuviprojektide 
rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, 
võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, 
tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas 
käesoleva määruse vastavate sätetega.

3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, kes 
vastutatavad ühishuviprojektide 
rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, 
sh kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused, võtavad vajalikud 
õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja 
finantsmeetmed kooskõlas käesoleva 
määruse vastavate sätetega.

Or. es

Muudatusettepanek 36
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on Euroopa lisandväärtusega. (c) on Euroopa lisandväärtusega, mille 
annavad teostatavushinnangud ja 
tasuvusanalüüsid, võttes arvesse üldisi 
huvisid ja kogu elanikkonna võrdset 
juurdepääsu võrgule, eriti suuremate 
ühendusprobleemidega piirkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 37
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 2. jagu – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Maapiirkondades ja hõreda asustusega 
piirkondades pakutakse enamasti väikese 
kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub 
ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et 
investeeringud oleksid kulutasuvad ja et 
Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 
2020. aastaks. Investeeringud 
kõnealustesse piirkondadesse vajavad 
suuremat rahalist abi toetuste näol, mida 
kombineeritakse vajaduse korral 
rahastamisvahenditega. Nimetatud 
piirkondade hulka kuuluvad kauged ja 
hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis 
investeerida või kus sissetulekud on väga 
väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust 
nimetatud piirkondadele antav toetus peab
täiendatama Ühtekuuluvusfondist või 
maaelu arengufondist saadavaid toetusi ja 
muid avaliku sektori otsetoetusi, et tagada 
võrdne juurdepääs võrgule, soodustades 
nii majanduskasvu ja tööhõivet ning 
ergutades sellega inimesi 
rahvastikuprobleemidega piirkondadesse 
elama asuma.

Or. es

Muudatusettepanek 38
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 2. jagu – lõik 12 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 39
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 3. jagu – alapealkiri 3 – lõik 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) digiteerimise oskuskeskused ja 
digitaalse kultuuripärandi säilitamine;

(e) digiteerimise oskuskeskused ja 
digitaalse kultuuripärandi säilitamine
kõikides Euroopa Liidu keeltes, 
sealhulgas liikmesriikide teistes ametlikes 
keeltes;

Or. es


