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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2443/2013, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Philippe 
Martinot lauatelefoni- ja lairibaühenduse puudumise kohta Saint-Laurent-
du-Maronis (Prantsuse Guajaana)

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja annab teada olukorrast Prantsuse Guajaanas Saint-Laurent-du-Maronis, nn 
route des chutes Voltaire piirkonnas (varasema nimega route de Paul Isnard). Ta tõendab 
petitsioonile lisatud arvukate dokumentide abil selgelt, et 2001. aastast peale on eespool 
nimetatud piirkonna (ligikaudu 160 perekonda umbes 12 km2 alal) elanike komitee nõudnud 
kohalike ametiasutuste sekkumist, et saada nõuetekohane lauatelefoni- ja lairibaühendus. 
Kuigi nad on saanud vastuseid, 2004. aastal prefektuurilt ja 2009. aastal regiooni tasandilt, on 
olukord 12 aastat hiljem endiselt lahendamata ning seetõttu palutakse Euroopa Parlamendil 
uurida, kas tuleks võtta otsustavamaid meetmeid, eriti arvestades 2002. aasta elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste ühist reguleerivat raamistikku 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
en.htm), et lahendada lõpuks probleem, mis takistab sellest mõjutatud füüsilistel isikutel 
kasutamast oma põhiõigusi ja -vabadusi.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 26. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Komisjoni tähelepanekud 
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2010. aastal seati Euroopa digitaalarengu tegevuskavas lairibaühendust puudutavad eesmärgid 
aastaks 2020: kõigi kodanike ja ettevõtete juurdepääs 30 Mbps ühendusele, kusjuures 
vähemalt 50 %-l Euroopa kodumajapidamistest on aastaks 2020 üle 100 Mbps 
internetiühendus.

Komisjon on teadlik sellest, et mõnes ELi piirkonnas – peamiselt hõredasti asustatud 
piirkondades – ei ole veel lairibaühendust. Näiteks on St Laurent du Maroni linnas 49 %-l 
kodumajapidamistest vähemalt 2 Mbps ühendus, kuid 51 %-l kodumajapidamistest puudub 
ühendus sootuks1... Sellistes turutõrke valdkondades võib avalike võimude sekkumine aidata 
erainvesteerimist ja seda soodustada. Selleks on võimalik kasutada reguleerivaid meetmeid: 
näiteks kulude vähendamise direktiiv2 hõlbustab ja edendab kiirete digitaalvõrkude (st kiire 
lairibaühendusega internet) kasutuselevõttu. Investeerimise soodustamisel on peamised ELi 
rahastamisvahendid Euroopa ühendamise rahastu3 ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid4.

Viimasega seoses võeti 18. detsembril 2014 vastu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi Prantsuse Guajaana tegevuskava aastateks 2014–2020. Euroopa 
Regionaalarengu Fondist eraldatakse enam kui 33 miljonit eurot IKT-le. Nendest 
investeeringutest kasutatakse 15 miljonit eurot kiiretesse lairibaühenduse võrkudesse ning 
kuus miljonit eurot tuum-/tagasiühenduse võrkudesse tehtavate investeeringute toetuseks. 
Lisaks tehakse selle tegevuskava raames territoriaalse arengu valdkonnas jõupingutusi nimelt 
Saint Laurent du Maroni heaks. Nn integreeritud territoriaalsete investeeringute (ITI) kaudu 
linnale konkreetsete meetmete paketi jaoks eraldatav eelarve moodustab kokku 30 miljonit 
eurot, millest 15 miljonit eurot eraldatakse IKT projektidele.

Samuti on Saint Laurent du Maroni linn Prantsuse Guajaana lairibaühenduse kasutuselevõtu 
plaani (SDTAN – Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) kohaselt osa 
katseprojektist, mille eesmärk on võtta kogu linnas kasutusele valguskaabelühendus EDF 
elektrivõrkude abil. Linn on ühtlasi liigitatud nn esmatähtsaks alaks 1, mille raames püütakse 
arendada kliendiliine, et saavutada 8Mbps kõlblikust liinist 93 %.

Mis puudutab Euroopa ühendamise rahastut, siis algatas Euroopa Komisjon 2014. aasta juulis 
ühendatud kogukondade algatuse, et rajada projektide register ning luua projektide 
promootoritele internetipõhine kogukond, kus nad saaksid arutada ja vahetada kogemusi, nõu 
ja parimaid tavasid. Internetipõhine kogukond asub alates 2015. aasta algusest veebisaidil 
„Broadband Europe”. Sel veebisaidil antakse samuti teavet komisjoni poliitika kohta, mis 
puudutab kiire lairibaühenduse rajamist Euroopas ning tutvustatakse riigiti lairibaühenduse 
arengu parimaid tavasid. Veebisait asub järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/high-speed-broadband.

Järeldus

Petitsiooni esitaja mainitud alal kuulub lairibaühenduse kasutuselevõtuga seotud otsene 

                                               
1 SDTAN, Guyana, mai 2012, lk°50.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/61/EL kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta.
3 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4 http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
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seadusandlik sekkumine ja/või avaliku sektori rahastamine peamiselt riiklike ja piirkondlike 
ametiasutuste vastutusalasse. Siiski on Euroopa Komisjoni eesmärk, et kõikidel eurooplastel 
peaks olema 2020. aastaks juurdepääs vähemalt 30 Mbps digitaalvõrkudele ning seepärast 
ergutab komisjon niisuguseid ametiasutusi tagama vastavate investeeringute tegemist 
lähitulevikus. Seni aga palutakse petitsiooni esitajal külastada komisjoni veebisaiti 
„Broadband Europe”.


