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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriike kutsutakse üles 
kasutama ka struktuurifonde, et 
saavutada digitaalarengu tegevuskava 
eesmärgid ning tagada samal ajal ka 
raamprogrammi, struktuurifondide ja 
riikide poliitika koostoime seoses ELi 
konkurentsivõime, majanduskasvu ja 
ühtekuuluvuse üldiste eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Sellistes prioriteetsetes konkreetsetes 
valdkondades nagu kiired võrgud, 
piiriülesed avalikud teenused, juurdepääs 
mitmekeelsetele teenustele, ohutus ja 
turvalisus ning arukad energiateenused 
on kohalikud ja piirkondlikud asutused 
üheaegselt põhitoimijad, teenusepakkujad 
ja tarbijad.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Ühendamise Rahastust 
rahastatavate toetuskõlblike projektide 
nimekiri peab olema paindlik, et võtta 
arvesse kogu ELi olukorra eripärasid ja 
esmajoones liikmesriikide erinevaid 
tingimusi, eelkõige seoses 
lairibainfrastruktuuri projektidega.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamine ei tohiks takistada 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
täitmist. Kõnealuste meetmete 
rakendamisel peaksid liikmesriigid võtma 
vajalikke meetmeid ka selleks, et vältida 
halduskoormuse kasvu riiklikul tasandil 
ning pakkuda kohalikele ja piirkondlikele 
asutustele uute rahastamisvahendite 
kasutamisel ja nende võimalikult 
tulemusliku mõju saavutamisel vajalikku 
tehnilist abi.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

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, võimaldades seeläbi kohalikel 
ja piirkondlikel asutustel vastata 
kohalikele ja piirkondlikele konkreetsetele 
vajadustele kõige kohasemate 
lahendustega;

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) aitab kaotada piirkondadevahelise 
lõhe, arvestades, et kiired ja 
usaldusväärsed sideühendused, mida 
täiendavad tõhusad traadita 
mobiiliteenused, on piirkondliku 
konkurentsivõime, juurdepääsetavuse ja 
inimeste võrdse kohtlemise edendamisel 
keskse tähtsusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Nende eesmärkide saavutamiseks 
peavad liikmesriigid tagama, et protsessi 
iga asjakohase etapi suhtes 
konsulteeritakse ka protsessi kaasatud 
kohalike ja piirkondlike asutustega. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 seejuures arvesse 
ülikiire interneti järele esineva nõudluse 
mahtu;

Or. en

Selgitus

Ülikiiretesse lairibavõrkudesse investeerimine on väga riskantne. Statistika andmetel jääb 
ülikiire interneti kasutus tegelikust lairibavõrguga kaetusest märkimisväärselt maha. 
Rahastatavate tehnoloogiate ja projektide valimisel tuleb seega võtta arvesse tegelikku 
nõudlust lairibaühenduse järele.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et 
siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja 

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

äärealad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt
30 Mbit/s, võttes seejuures arvesse ülikiire 
interneti järele esineva nõudluse mahtu;

Or. en

Selgitus

Ülikiiretesse lairibavõrkudesse investeerimine on väga riskantne. Statistika andmetel jääb 
ülikiire interneti kasutus tegelikust lairibavõrguga kaetusest märkimisväärselt maha. 
Rahastatavate tehnoloogiate ja projektide valimisel tuleb seega võtta arvesse tegelikku 
nõudlust lairibaühenduse järele.

Muudatusettepanek 10

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.

Or. en

Selgitus
Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste mainimine oleks kasulik eelpool osutatud põhjusel.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke 
meetmeid, et tagada, et IKT-alaste 
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algatuste juhtimisse kaasatakse täielikult 
ja tulemuslikult ka kohalikud ja 
piirkondlikud asutused, et võimaldada 
neil parandada pakutavaid teenuseid 
sellistes valdkondades nagu tervishoid, 
haridus, riigihanked, turvalisus ja 
sotsiaalteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon ning liikmesriigid 
ergutavad kohalikke ja piirkondlikke 
ametiasutusi kasutama lairibateenuste 
pakkumisel (eelkõige maapiirkondades) 
avaliku ja erasektori partnerlust ning 
toetavad seda. Sellega seoses on äärmiselt 
oluline, et liikmesriigid kindlustaksid oma 
asutuste haldussuutlikkust nii kohalikul, 
piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil ning 
täiustaksid vastavalt ka oma taristut, et 
tagada üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude edukas 
arendamine ja rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Avaliku sektori valduses oleva teabe 
taaskasutamise märkimisväärseks 
edendamiseks ning seeläbi ka 
konkurentsivõime tõstmiseks ja uute 
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töökohtade loomiseks tuleb kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi põhjalikumalt 
kaasata.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) maapiirkondade, hõreda asustusega 
piirkondade ja äärepoolseimate 
piirkondade kaasamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on Euroopa lisandväärtusega. (c) on Euroopa lisandväärtusega, mida 
tõendab teostatavuse hindamine ja 
tasuvusanalüüs.

Or. en

Selgitus

Teostatavuse hindamine oleks lisandväärtuse tõendamiseks parim viis.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse XXX (millega asutatakse 1. Määruse XXX (millega asutatakse 
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Euroopa Ühendamise Rahastu) artikli 21 
kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad 
liikmesriigid ja komisjon teavet 
käesolevate suuniste rakendamisel tehtud 
edusammude kohta.

Euroopa Ühendamise Rahastu) artikli 21 
kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad 
liikmesriigid ja komisjon teavet ja 
parimaid tavasid käesolevate suuniste 
rakendamisel tehtud edusammude kohta.
Liikmesriigid kaasavad sellesse protsessi 
ka kohalikud ja piirkondlikud asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 17

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
ning üks esindaja piirkondlikust ja üks 
esindaja kohalikust omavalitsusest.
Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes 
muud üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
väljatöötamisega seotud küsimust.

Or. en

Muudatusettepanek 18

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
olukorrale. Suurte projektide puhul 

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

olukorda. 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.

Or. en


