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_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni teatises Euroopa 
visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel 
ühtsel turul14 kirjeldatakse mitmeid 
meetmeid, mille abil saaks arendada 
ühenduvust Euroopa Liidus.

(1) Komisjoni 14. septembri 2016. aasta 
teatises „Ühenduvus konkurentsivõimelise 
digitaalse ühtse turu jaoks – Euroopa 
gigabitiühiskonna poole“, milles on 
esitatud Euroopa visioon ühenduvuse 
kohta kodanike, avalik-õiguslike asutuste 
ja ettevõtjate jaoks digitaalsel ühtsel turul, 
kirjeldatakse mitmeid meetmeid, mille abil 
saaks arendada ühenduvust Euroopa 
Liidus.

__________________
14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele – „Ühenduvus 
konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu 
jaoks: Euroopa gigabitiühiskonna poole 
(COM(2016)587).
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Komisjon tuletas oma 26. augusti 
2010. aasta teatises „Euroopa digitaalne 
tegevuskava“ meelde, et Euroopa 
2020. aasta strateegias on rõhutatud 
lairibaühenduse kasutuselevõtu olulisust, 
et edendada sotsiaalset kaasatust ja 
konkurentsivõimet liidus, ning selles 
korrati eesmärki tagada, et 2020. aastaks 
on kõikidel liidu kodanikel juurdepääs 
veelgi kiiremale internetiühendusele 
(kiirem kui 30 Mbit/s) ja 50 % või enamal 
liidu kodumajapidamisel on juurdepääs 
kiiremale kui 100 Mbit/s 
internetiühendusele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lisaks Euroopa ühenduvust 
toetavatele meetmetele propageeritakse 
selles ka kohalike traadita 
juurdepääsupunktide kasutuselevõttu 
lihtsama planeerimise ja regulatiivsete 
takistuste vähendamise kaudu. Sellised 
juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude 
avalike teenustega kaasnevad või 
mittekaubandusliku iseloomuga 
juurdepääsupunktid, võivad anda olulise 
panuse praeguste ja uue põlvkonna 
traadita sidevõrkude arendamisse ja 
kasutuselevõtmisse, parandades nende 
leviala kooskõlas muutuvate vajadustega.

(2) Lisaks Euroopa ühenduvust 
toetavatele meetmetele propageeritakse 
selles ka kohalike traadita 
juurdepääsupunktide kasutuselevõttu 
lihtsama planeerimise ja regulatiivsete 
takistuste vähendamise kaudu. Sellised 
juurdepääsupunktid, sealhulgas ka muude 
avalike teenustega kaasnevad või 
mittekaubandusliku iseloomuga 
juurdepääsupunktid, võivad anda olulise 
panuse praeguste traadita sidevõrkude 
arendamisse, kuid need peaksid andma 
eelkõige panuse niisuguste võrkude uue 
põlvkonna kasutuselevõtmisse, parandades 
nende leviala kooskõlas muutuvate 
vajadustega. Need juurdepääsupunktid 
peaksid saama moodustada osa võrgust, 
millel on kogu liidus kehtiv ühtne 
autentimissüsteem, ja teised tasuta 
kohaliku traadita ühenduvuse võrgustikel 
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peaks olema võimalik selle süsteemiga 
liituda. Süsteem peaks olema kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2016/6791a ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2015/21201b ning andmete 
kasutamine ärireklaami või muul ärilisel 
eesmärgil ei tohiks olla lubatud.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2015. aasta määrus 
(EL) 2015/2120, millega nähakse ette 
avatud internetiühendust käsitlevad 
meetmed ning millega muudetakse 
direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse 
ning kasutajate õiguste kohta 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, 
mis käsitleb rändlust üldkasutatavates 
mobiilsidevõrkudes liidu piires 
(ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Käesoleva määruse kontekstis 
tähendab tasuta ja piiranguteta kohalik 
traadita ühenduvus ühenduvust, mida 
pakutakse nii, et selle eest ei küsita 
vastavat tasu ei otsemakse ega mis tahes 
muus vormis (sealhulgas, kuid mitte 
ainult, ärireklaam ja isikuandmete 
esitamine ärilisel otstarbel) ning sellele ei 
seata piiranguid kasutaja ühenduse 
kestuse, kiiruse ja mahu osas, ilma et see 
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piiraks niisuguste piirangute kohaldamist, 
mida nõutakse liidu õiguse või siseriikliku 
õiguse kohaselt kooskõlas liidu õigusega, 
ning vajadust tagada võrgu tõrgeteta 
toimimine ja eelkõige vajadust tagada 
võimsuse õiglane jaotamine kasutajate 
vahel tippkoormuse ajal.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Konkurentsiturg ja tulevikukindel 
õigusraamistik, millega stimuleeritakse 
innovatsiooni, üleeuroopalisi võrke ja 
struktuure ning uusi ärimudeleid, on 
peamised ajendid investeeringute 
tegemiseks väga suure läbilaskevõimega 
võrkudesse, mis suudavad tagada 
kodanikele ühenduvuse kogu liidus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt teatisele Euroopa 
visioonist ühenduvuse kohta digitaalsel 
ühtsel turul ja selleks, et edendada e-
kaasatust, peaks liit sihtotstarbelise toetuse 
kaudu toetama tasuta kohalikku traadita 
ühenduvust kohalikes avaliku elu 
keskustes, sealhulgas üldsusele avatud 
vabaõhuruumis. Selline toetus on 
määrustega (EL) nr 1316/201315 ja (EL) 
nr 283/201416 seni veel hõlmamata.

(3) Vastavalt komisjoni 14. septembri 
2016. aasta teatisele ja selleks, et edendada 
e-kaasatust ning hoida ära kaugete 
asukohtade ja maapiirkondade 
mahajäämust, peaks liit sihtotstarbelise 
toetuse kaudu toetama kvaliteetset ning 
tasuta ja piiranguteta kohalikku traadita 
ühenduvust kohalikes avaliku elu 
keskustes, sealhulgas üldsusele avatud 
vabaõhuruumis. Selline toetus on 
määrusega (EL) nr 1316/201315 või 
määrusega (EL) nr 283/201416 seni veel 
hõlmamata.

__________________ __________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1316/2013, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, muudetakse määrust 
(EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja 
(EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, 
lk 129); viimati muudetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. 
aasta määrusega (EL) 2015/1017 (ELT L 
169, 1.7.2015, lk 1).

11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, muudetakse määrust 
(EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja 
(EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, 
lk 129); viimati muudetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 
2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 
(ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 
283/2014, milles käsitletakse 
üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu 
valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 283/2014, milles käsitletakse 
üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu 
valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus 
nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, 
lk 14).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selline toetus peaks julgustama 
avaliku missiooniga üksusi, näiteks 
riigiasutusi ja avalike teenuste osutajaid, 
pakkuma tasuta kohalikku traadita 
ühenduvust oma põhiteenuse 
kõrvalteenusena selle tagamiseks, et 
kohalikel kogukondadel oleks võimalik 
avaliku elu keskustes kasutada väga kiiret 
lairibaühendust. Sellised üksused on 
näiteks kohalikud omavalitsused ja muud 
kohaliku tasandi ametiasutused, 
raamatukogud ja haiglad.

(4) Selline toetus peaks julgustama 
avaliku missiooniga üksusi, näiteks avaliku 
sektori asutusi ja avalike teenuste 
osutajaid, pakkuma tasuta ja piiranguteta 
kohalikku traadita ühenduvust oma 
põhiteenuse kõrvalteenusena selle 
tagamiseks, et kohalikes kogukondades 
oleks inimestel võimalik parandada oma 
digitaaloskusi ja kasutada avaliku elu 
keskustes väga kiiret lairibaühendust. 
Sellised üksused on näiteks kohalikud 
omavalitsused, kohalike omavalitsuste 
rühmad, avalikke teenuseid osutavad 
omavalitsuste omandis olevad äriühingud, 
mittetulunduslikud ühistud, 
kogukonnakeskused ja muud kohaliku 
tasandi ametiasutused ja institutsioonid.

(Selleks et Euroopa Parlamendi ettepaneku sõnastus oleks kõigis keeltes ühtne, tuleks 
portugalikeelse väljendi „gratuita e livre de restrições” kohta kasutada inglise keeles 

väljendit „free of charge and free from restriction”).
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Tasuta kohalik traadita ühenduvus 
peaks muu hulgas aitama saavutada 
suuremat territoriaalset ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, eelkõige kohtades, kus 
juurdepääs internetiühendusele on 
piiratud.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Kiiretele ja ülikiiretele lairiba- ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
teenustele parema juurdepääsu 
pakkumine eelkõige kaugetes 
piirkondades võib parandada inimeste 
elukvaliteeti, hõlbustades juurdepääsu 
teenustele (nt e-tervis ja e-valitsus), ning 
edendada kohalike väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) arengut. 
Ametiasutused peaksid seetõttu tagama, et 
kedagi ei jäeta kõrvale ning et 
internetisisu ja internetipõhised teenused 
on kõikidele juurdepääsetavad.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Selleks et tagada käesoleva määruse 
edukus ja tõsta esile liidu tegevust selles 
valdkonnas, peab komisjon tagama, et 
käesoleva määruse kohaselt projekte ellu 
viivad üksused annavad lõppkasutajatele 
võimalikult palju teavet teenuste 
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kättesaadavuse kohta ning tõstavad esile 
asjaolu, et rahalised vahendid on andnud 
liit.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5c) Liidu väärtusi ja eeliseid tuleks 
edendada selgitava dokumendiga, milles 
esitatakse tasuta kohaliku traadita 
ühenduse teenuse otstarve.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Uute juurdepääsuvõrkude leviala 
maapiirkondades on linnapiirkondade 
levialaga võrreldes endiselt palju 
väiksema ulatusega, kuna üksnes 28 % 
maapiirkondade kodudest kuulub 
püsitehnoloogia levialasse.

Muudatusettepanek13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) 5G sideteenuse pakkumine 
2020. aastaks peaks olema digitaalse 
ühtse turu põhiprioriteet, võttes arvesse 
selle otsustavat tähtsust liidu üleilmse 
konkurentsivõime, majanduskasvu, 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
potentsiaali jaoks. Liidu rahalisi 
vahendeid tuleb kasutada tulemuslikult ja 
asjakohaselt, et tegeleda tulemuslikult 
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põhiküsimustega. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Arvestades sekkumise 
mittekaubanduslikku laadi ja 
üksikprojektide väikest mastaapi, peaks 
halduskoormus olema võimalikult väike. 
Seega tuleb sekkumise elluviimisel 
kasutada kõige sobivamaid rahalise abi 
vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid 
toetusi, mis on kättesaadavad nii praegu 
kui ka edaspidi. Sekkumist ei tohiks ellu 
viia rahastamisvahendite abil.

(8) Arvestades sekkumise 
mittekaubanduslikku laadi ja 
üksikprojektide väikest mastaapi, peaks 
halduskoormus olema võimalikult väike ja 
proportsionaalne kavandatud kasuga, 
võttes arvesse vajadust vastutuse ning 
nõuetekohase tasakaalu saavutamise 
järele lihtsustamise ja kontrolli vahel. 
Seega tuleb sekkumise elluviimisel 
kasutada kõige sobivamaid rahalise abi 
vorme, eelkõige finantsmääruse kohaseid 
toetusi, näiteks vautšeritena, mis on 
kättesaadavad nii praegu kui ka edaspidi. 
Sekkumist ei tohiks ellu viia 
rahastamisvahendite abil. Kohaldada 
tuleks usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtet.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Võttes arvesse asjaolu, et rahaliste 
assigneeringute maht on võimaliku suure 
taotluste arvuga võrreldes piiratud, tuleks 
võtta meetmeid, et tagada 
haldusmenetluste lihtsustamine, et 
otsuseid oleks võimalik teha õigeaegselt. 
Määrust (EL) nr 1316/2013 tuleks muuta, 
et võimaldada liikmesriikidel toetada 
ettepanekute kategooriaid kooskõlas 
määruse (EL) nr 283/2014 lisa 4. jaos 
kindlaks määratud kriteeriumidega, et 
vältida taotluste eraldi heakskiitmist ning 
tagada, et kulude tõendamine ja iga-
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aastane aruandlus komisjonile ei ole 
käesoleva määruse alusel antavate 
toetuste puhul kohustuslik.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Mis tahes üksiku kohaliku 
juurdepääsupunkti piiratud leviala ja 
üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei 
mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist 
abi saavad juurdepääsupunktid 
kaubanduslikke pakkumisi. Et selline 
rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult 
konkurentsi, tõrjuks eemale 
erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis 
pärsiksid eraettevõtjate 
investeerimismotivatsiooni, peab 
sekkumine piirduma projektidega, mis ei 
dubleeriks samasuguste omadustega 
pakkumisi, mille avalik või erasektor on 
samas valdkonnas välja töötanud. Samuti 
ei tohi välistada täiendava toetuse andmist 
avaliku või erasektori allikatest käesoleva 
meetme kohase kasutuselevõtu 
toetamiseks.

(9) Mis tahes üksiku kohaliku 
juurdepääsupunkti piiratud leviala ja 
üksikprojektide väikese väärtuse tõttu ei 
mõjuta käesoleva määruse alusel rahalist 
abi saavad juurdepääsupunktid 
kaubanduslikke pakkumisi. Et selline 
rahaline abi ei moonutaks põhjendamatult 
konkurentsi, tõrjuks eemale 
erainvesteeringuid ega looks tingimusi, mis 
pärsiksid eraettevõtjate 
investeerimismotivatsiooni, peab 
sekkumine piirduma projektidega, mis ei 
dubleeriks samasuguste omadustega tasuta 
pakkumisi, mille avalik või erasektor on 
samas valdkonnas välja töötanud. Samuti 
ei tohiks välistada täiendava toetuse 
andmist avaliku või erasektori allikatest 
käesoleva meetme kohase kasutuselevõtu 
toetamiseks, sest niisugune 
segarahastamine võib aidata saavutada 
märkimisväärsemat mõju, millega peaksid 
kaasnema stiimulid erasektori 
investeeringuteks ja internetiühenduse 
ulatuslikum pakkumine laiemale 
üldsusele. Sellega seoses tuleb tagada 
koostoime muude riiklike või liidu 
fondidega, eelkõige Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, et saavutada 
võimalikult suur mõju mitte ainult 
kodanike juurdepääsu, vaid ka sotsiaalse 
ühtekuuluvuse valdkonnas ning aidata 
kaasa võitlusele digilõhe vastu vähem 
arenenud piirkondades.

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Kasutada olevad eelarvevahendid 
tuleks eraldada geograafiliselt 
tasakaalustatud viisil nii, et oleks võimalik 
hõlmata kõikide liikmesriikide projektid. 
Vahendite eraldamisel tuleks arvesse võtta 
ka vajadust tegeleda digilõhe küsimusega. 
Need põhimõtted, mille eesmärk on 
tagada geograafiline tasakaal ja kaasav 
ühiskond, tuleks lisada kooskõlas 
määrusega (EL) nr 1316/2013 ja 
käesoleva määrusega vastu võetavatesse 
asjakohastesse tööprogrammidesse, 
esitada projektikonkurssides ning 
vajaduse korral peaksid need võimaldama 
suuremal arvul nendest liikmesriikidest 
pärit taotlejate osalemist, kus osalusmäär 
on olnud suhteliselt madal, keskendudes 
ühtlasi piirkondadele, mille liikmesriigid 
või komisjon on määratlenud ühenduvuse 
või digikirjaoskuse seisukohast 
mahajäänud piirkondadena.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) Kohalike VKEde eelistamine 
käesoleva määruse kohase kohaliku 
traadita ühenduvuse võimaldamiseks 
vajalike seadmete hangetes ja 
paigaldamisel võib kaitsta innovatsiooni 
potentsiaali ja kvaliteetsete töökohtade 
loomist kohalikes omavalitsustes.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ühenduvuse kiire pakkumise 
tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega 
tuleks rahalist abi võimalikult suures osas 
rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, 
mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja 
menetleda ning toetada paigaldatud 
kohalike traadita juurdepääsupunktide 
kasutuselevõttu, järelevalvet ja 
auditeerimist.

(10) Ühenduvuse kiire pakkumise 
tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega 
tuleks rahalist abi võimalikult suures osas 
rakendada veebipõhiste vahendite kaudu, 
mis võimaldab taotlusi kiiresti esitada ja 
menetleda ning toetada paigaldatud 
kohalike traadita juurdepääsupunktide 
kasutuselevõttu, järelevalvet ja 
auditeerimist. Oluline on, et komisjon 
informeeriks kohalikke ametiasutusi 
võimalikult kiiresti kavandatud tegevusest 
ja sellekohastest tingimustest, et neil oleks 
võimalik alustada ettevalmistusi ja 
osaleda taotlusvoorudes, kui need välja 
kuulutatakse. Komisjon ja liikmesriikide 
asjaomased ametiasutused peaksid tegema 
kõik endast oleneva, et luua vajalik 
teadlikkus sellest programmist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Arvestades internetiühenduse 
vajadusi ELis ning tungivat vajadust 
edendada juurdepääsuvõrkusid, mis 
suudavad kogu ELis pakkuda väga kiiretel 
lairibateenustel põhinevat kvaliteetset 
internetiühendust, tuleb rahalise abi kaudu 
saavutada geograafiline tasakaal.

(11) Arvestades internetiühenduse 
vajadusi ELis ning tungivat vajadust 
edendada juurdepääsuvõrkusid, mis 
suudavad kogu ELis pakkuda kiiretel 
lairibateenustel põhinevat kvaliteetset 
internetiühendust Euroopa 
gigabitiühiskonna toetuseks, tuleb rahalise 
abi kaudu saavutada geograafiline tasakaal 
ja vähendada digilõhet, parandada 
infoühiskonna hüvede kättesaadavust 
kodanike jaoks ja toetada piirkondi, kus 
kiire lairibaühenduse kättesaadavus on 
suhteliselt väike.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Lisaks tuleks toetusesaajaid 
kohustada pakkuma vähemalt kolme 
aasta jooksul tasuta kohalikku traadita 
ühenduvust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Käesoleva määruse kohaselt 
rahastatavad meetmed peaksid olema 
pikas perspektiivis elujõulised ja 
kestlikud. Niisuguse elujõulisuse ja 
kestlikkuse saavutamiseks tuleks ette 
näha tehnilised vahendid, et tagada 
meetmete pikaajaline tõhusus tehnoloogia 
abil, mille ajakohasuse ja ohutuse 
kasutajatele tagavad toetusesaajad ja 
teenuseosutajad.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tasuta kohaliku traadita 
ühenduvusega seotud meetmeid kohalikes 
kogukondades rahastatakse toetuste või 
rahalise abi muude vormide kui 
rahastamisvahendite kaudu“.

c) tasuta ja piiranguteta kohaliku 
traadita ühenduvusega seotud meetmeid 
kohalikes kogukondades rahastatakse 
toetuste või rahalise abi muude vormide 
kui rahastamisvahendite kaudu“.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 24



PE605.624/ 13

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Artiklile 22 lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva artikli teises ja kolmandas 
lõigus osutatud kulude tõendamine ja 
komisjoni iga-aastane teavitamine ei ole 
määruse (EL) nr 283/2014* artikli 4 
lõike 1 punkti c alusel antud toetuste 
puhul kohustuslik.“
________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 283/2014, milles käsitletakse 
üleeuroopalisi 
telekommunikatsioonitaristu valdkonna 
võrke hõlmavaid suuniseid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, 
lk 14).

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 283/2014
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „kohalik traadita juurdepääsupunkt“ 
– väikese võimsuse ja tööulatusega 
väikeseade, milles kasutatakse 
ainuõiguseta raadiospektrit, mille 
kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on kõnealuse 
eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud 
ning mis annab kasutajatele traadita 
juurdepääsu elektroonilise side võrkudele“.

h) „kohalik traadita juurdepääsupunkt“ 
– väikese võimsuse ja tööulatusega, kuid 
suure ribalaiusega väikeseade, milles 
kasutatakse ainuõiguseta raadiospektrit, 
infrapunavalguse või nähtava valguse 
spektrit, mille kättesaadavust ja tõhusat 
kasutust käsitlevad tingimused on 
kõnealuse eesmärgi jaoks liidu tasandil 
ühtlustatud ning mis annab kasutajatele 
traadita juurdepääsu elektroonilise side 
võrkudele“.
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Selgitus

Kaasata tuleks ka Euroopa elektroonilise side seadustikus tunnustatud uued kujunemisjärgus 
tehnoloogiad, nagu LiFi, võttes iseäranis arvesse, et neil tehnoloogiatel, mis kasutavad 
raadiolainete asemel valgust, on suur potentsiaal avalike asutuste, näiteks haiglate jaoks, kus 
raadiolained ei pruugi olla just kõige sobivamad.
Edastuskiirus ei tohiks väheneda, võttes arvesse, et mõnikord on juurdepääsupunktiga 
ühendatud suur hulk kasutajaid.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 283/2014
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada tasuta kohaliku traadita 
ühenduvuse pakkumist kohalikes 
kogukondades.

c) toetada kvaliteetse, tasuta ja 
piiranguteta kohaliku traadita ühenduvuse 
pakkumist kohalikes kogukondades.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 283/2014
Artikkel 6 – lõige 8 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8a. Tasuta kohaliku traadita ühenduvuse 
valdkonna ühishuviprojekte kohalikes 
kogukondades toetavad meetmed peavad 
vastama lisa 4. jaos sätestatud tingimustele.

8a. Kvaliteetse, tasuta ja piiranguteta 
kohaliku traadita ühenduvuse valdkonna 
ühishuviprojekte kohalikes kogukondades 
toetavad meetmed peavad vastama lisa 
4. jaos sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 283/2014
Lisa – 4. jagu 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lisale lisatakse järgmine jagu: 6. Lisale lisatakse järgmine jagu:

4. JAGU TRAADITA ÜHENDUVUS 
KOHALIKES KOGUKONDADES

„4. JAGU TRAADITA ÜHENDUVUS 
KOHALIKES KOGUKONDADES

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta 
kohalikku traadita ühenduvust kohalikes 
avaliku elu keskustes, sealhulgas üldsusele 
avatud vabaõhuruumis, millel on kohaliku 
kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud 
rahalise abi saamiseks.

Meetmed, mille eesmärk on toetada tasuta 
ja piiranguteta kohalikku traadita 
ühenduvust kohalikes avaliku elu 
keskustes, sealhulgas üldsusele avatud 
vabaõhuruumis, millel on kohaliku 
kogukonna jaoks tähtis roll, on kõlblikud 
rahalise abi saamiseks. Kättesaadavuse 
huvides välditakse nende meetmete puhul 
võimalikult suures ulatuses võimalikke 
keelebarjääre

Rahalist abi antakse avaliku missiooniga 
üksustele, näiteks riigiasutustele ja avalike 
teenuste osutajatele eesmärgiga pakkuda 
tasuta kohalikku traadita ühenduvust, 
rajades selleks kohalikud traadita side 
juurdepääsupunktid.

Rahalist abi antakse avaliku sektori 
asutustele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102* 
artikli 3 lõike 1 tähenduses eesmärgiga 
pakkuda tasuta kohalikku traadita 
ühenduvust, rajades selleks kohalikud 
traadita side juurdepääsupunktid.

Rahastamiskõlblikud asutused võivad 
finantsabi kasutada tasuta kohaliku 
traadita ühenduvuse loomiseks sellistes 
kohtades, mis on ühiseks kasutamiseks 
kõige sobivamad ja juurdepääsetavad, 
sealhulgas avalikule sektorile 
mittekuuluvatel kinnistutel.

Projektidele, mis pakuvad traadita 
ühenduvust vabalt juurdepääsetavate 
kohalike traadita juurdepääsupunktide 
kaudu, võib vahendeid eraldada, kui:

Projektidele, mis pakuvad traadita 
ühenduvust vabalt juurdepääsetavate 
kohalike traadita juurdepääsupunktide 
kaudu, võib vahendeid eraldada, kui:

1) projekte viib ellu avaliku missiooniga 
üksus, mis on suuteline kavandama 
kohalike juurdepääsupunktide rajamist nii 
avaliku ruumi sise- kui ka välitingimustes 
ja tegema vastavat järelevalvet;

1) projekte viib ellu avaliku sektori 
asutus, mis on suuteline kavandama 
kohalike juurdepääsupunktide rajamist nii 
avaliku ruumi sise- kui ka välitingimustes, 
tagama nende tegevuskulude rahastamise 
vähemalt kolmeks aastaks ja tegema 
vastavat järelevalvet;

2) projektid põhinevad väga kiirel 
lairibaühendusel, mis tagab kasutajale 
kõrge kvaliteediga internetiühenduse, mis 

2) projektid põhinevad väga kiirel 
lairibaühendusel, mis tagab kasutajale 
kõrge kvaliteediga internetiühenduse, mis 

a. on tasuta, kergesti juurdepääsetav ja 
kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid 

a. on tasuta, kergesti juurdepääsetav ja 
kasutab kõige ajakohasemaid seadmeid, 
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ning rakendab optimaalseid tehnoloogilisi 
lahendusi ja parimaid küberturbe norme 
ning

b. toetab juurdepääsu innovaatilistele 
digitaalteenustele, nt digitaalteenuste 
taristute kaudu pakutavad teenused; 

b. toetab juurdepääsu innovaatilistele 
digitaalteenustele, nt digitaalteenuste 
taristute kaudu pakutavad teenused;

3) projektides kasutatakse komisjoni 
poolt ette nähtud ühtset visuaalset 
identiteeti ja need on seotud vastavate 
veebipõhiste vahenditega.

3) projektides kasutatakse komisjoni 
poolt ette nähtud ühtset visuaalset 
identiteeti ja need on seotud vastavate 
veebipõhiste vahenditega.

3a) projektide puhul järgitakse 
tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet, 
kasutatakse avaliku sektori vahendeid 
tõhusalt ja suudetaks projekte kohandada 
parimate tehnoloogiliste pakkumistega.

Toetust ei anta projektidele, mis 
dubleerivad samasuguste omadustega või 
samasuguse kvaliteediga pakkumisi, mille 
avalik või erasektor on samas valdkonnas 
välja töötanud.

Toetust ei anta projektidele, mis 
dubleerivad samasuguste omadustega või 
samasuguse kvaliteediga tasuta pakkumisi, 
mille avalik või erasektor on samas 
valdkonnas välja töötanud.

Eelarvevahendid jaotatakse geograafiliselt 
tasakaalustatud viisil projektidele, mis 
vastavad eespool nimetatud tingimustele, 
lähtudes saadud ettepanekutest ja 
põhimõttest „kes ees, see mees“.

Eelarvevahendid jaotatakse liikmesriikide 
vahel geograafiliselt tasakaalustatud viisil 
projektidele, mis vastavad eespool 
nimetatud tingimustele, lähtudes saadud 
ettepanekutest ja põhimõttest „kes ees, see 
mees“, kooskõlas tööprogrammidega, 
millega edendatakse liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning e-kaasatust.
Liikmesriigid võivad jaotada 
omavahendeid või Euroopa 
struktuurifondide ja Euroopa sturktuuri- 
ja investeerimisfondide vahendeid, et 
arendada lisateenuseid ja -pakkumisi, mis 
suurendavad projektide jätkusuutlikkust.
Käesoleva jao kohaselt rahastatavad 
projektid peavad olema elluviimisel ja 
komisjon peab neid vähemalt kolm aastat 
hoolikalt jälgima. Komisjon jätkab 
projekti jälgimist pärast 
elluviimisperioodi, et saada ülevaade selle 
toimivusest ja võimalikku teavet uute 
algatuste jaoks.
__________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 2016. aasta direktiiv 
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(EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku 
sektori asutuste veebisaitide ja 
mobiilirakenduste juurdepääsetavust 
(ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).“


