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MÕISTED JA LÜHENDID 

CEF Euroopa ühendamise rahastu  
DG  Peadirektoraat 
DG AGRI Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat 
DG CNECT Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat 
DG COMP Konkurentsi peadirektoraat  
DG ECFIN Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat 

DG REGIO Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat 

Eeltingimused 

Eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumidel põhinevad 
tingimused, mida peetakse liidu toetuse mõjusaks ja tõhusaks 
kasutamiseks vajalikeks eeldusteks. Programmitöö perioodi 
2014–2020 Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), 
Ühtekuuluvusfondi (ÜF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
rakenduskavade ettevalmistamisel peavad liikmesriigid hindama 
nende tingimuste täitmist. Kui tingimused on täitmata, tuleb 
koostada tegevuskavad, et tagada nende täitmine 31. 
detsembriks 2016. 

EFSI Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond 
EL Euroopa Liit 
ERF Euroopa Regionaalarengu Fond  

ESIF Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 
Gbit/s Andmeedastusühik, mis võrdub 1 000 000 000 bitiga sekundis. 

Gigabitiühiskonna 
2025. aasta 
eesmärgid 

2016. aasta septembris määratles komisjon teatises, mis käsitleb 
gigabitiühiskonna loomist aastaks 2025, kolm strateegilist 
eesmärki, mis täiendavad 2020. aasta digitaalarengu 
tegevuskavas seatud eesmärke. 

Kbit/s Andmeedastusühik, mis võrdub 1000 bitiga sekundis. 

Liitumine 
Käesoleva aruande kontekstis on liitumine Euroopa Komisjoni 
valitud näitaja. Seda määratletakse lairibaühendusega 
kodumajapidamiste osakaaluna kõigist kodumajapidamistest. 

Magistraal Telekommunikatsioonivõrgu (nagu internet) peamised kiired 
riistvara- ja ülekandeliinid.  

Mbit/s Andmeedastusühik, mis võrdub 1 000 000 bitiga sekundis. 

Strateegia „Euroopa 
2020“ lairibaalased 
eesmärgid 

Lairibaühendusega seotud eesmärgid, mis on püstitatud 
Euroopa digitaalarengu tegevuskavas, mis on üks seitsmest 
komisjoni poolt 2010. aastal vastu võetud strateegia „Euroopa 
2020“ juhtalgatusest. Eesmärgid on järgmised: i) võimaldada 
2013. aastaks kõigile eurooplastele lairibaühenduse baasteenus 
(alates 144 Kbit/s kuni 30 Mbit/s); ii) tagada kõigile 
eurooplastele 2020. aastaks kiire lairibaühendus (> 30 Mbit/s); 
iii) tagada, et vähemalt 50% Euroopa kodumajapidamistest liitub 
2020. aastaks ülikiire lairibaühendusega (> 100 Mbit/s). 
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Turgu valitsev 
ettevõte 

Ettevõte, mis enne tegutses monopolina, kuid mis nüüd osutab 
teenuseid konkurentsi alusel. Paljud turgu valitsevad ettevõtted 
omavad eeliseid (nt võrgustikud ja kliendid) tänu oma endisele 
monopoolsele seisundile. 
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KOKKUVÕTE 

Lairibaühendusest 

I. Lairibaühendus on üldmõiste, millega tähistatakse kiiremat internetiühendust ja muid 

tehnilisi omadusi, mis võimaldavad kasutada või pakkuda uut sisu, rakendusi ja 

teenuseid. Digitaalsete andmete tähtsuse kasv tähendab, et hea internetiühendus on 

oluline mitte üksnes Euroopa ettevõtete konkurentsivõime säilitamiseks maailma 

majanduses, vaid ka sotsiaalse kaasamise edendamiseks laiemalt. 

II. Strateegia „Euroopa 2020“ raames püstitas EL 2010. aastal lairibaühendusele kolm 

eesmärki: võimaldada 2013. aastaks kõigile eurooplastele lairibaühenduse baasteenus 

(kuni 30 Mbit/s); tagada kõigile eurooplastele 2020. aastaks kiire lairibaühendus (30 

Mbit/s või kiirem); tagada, et vähemalt 50% Euroopa kodumajapidamistest liitub ülikiire 

lairibaühendusega (üle 100 Mbit/s). Kõnealuste eesmärkide toetamiseks on EL 

rakendanud mitmeid poliitika- ja reguleerivaid meetmeid ning teinud liikmesriikidele 

ajavahemikul 2014–2020 kättesaadavaks ligikaudu 15 miljardit eurot, kasutades selleks 

mitmesuguseid rahastamisallikaid ja liike, sealhulgas 5,6 miljardi euro suuruses summas 

laene Euroopa Investeerimispangalt (EIP).  

Auditi läbiviimine 

III. Kontrollikoda uuris, kas Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide võetud meetmed strateegia 

„Euroopa 2020“ lairibaühenduse alaste eesmärkide saavutamiseks on tõhusad.  

IV. Audit hõlmas programmitöö perioode 2007–2013 ja 2014–2020 ning kõiki ELi 

rahastamisallikaid, sealhulgas EIP pakutavat toetust. Kontrollikoja audititöö hõlmas kõiki 

komisjoni üksuseid, millel on lairibaühenduse valdkonnas oluline roll, samuti EIP-d. 

Üksikasjalikuma ülevaate saamiseks liikmesriikide probleemidest keskendus 

kontrollikoda viiele liikmesriigile: Iirimaale, Saksamaale, Ungarile, Poolale ja Itaaliale. 

Külastati ka mitmeid teisi sidusrühmi (näiteks riikide reguleerivad asutused, 

telekommunikatsiooni- ja ettevõtjate ühendused, tarbijate ühendused ja ametiühingud). 
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Kontrollikoja leiud 

V. Kontrollikoda leidis, et lairibaühendus on üldiselt kogu ELis paranenud, kuid kõiki 

strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke ei suudeta saavutada. Maapiirkonnad, kus 

erasektoril on vähem stiimuleid lairibaühendusse investeerida, on kehvema ühendusega 

kui linnad, ning ülikiire lairibaühenduse kasutuselevõtt on oluliselt ajakavast maha 

jäänud. 

VI. Mis puudutab kolme eesmärki, siis peaaegu kõik liikmesriigid saavutasid eesmärgi 

tagada 2013. aastaks lairibaühenduse baasteenused, kuid 2020. aastaks kiire 

lairibaühenduse tagamise eesmärki tõenäoliselt ei saavutata. Enamikus liikmesriikides 

on probleemiks maapiirkonnad: 2017. aasta keskpaigas oli 14 liikmesriigis 

lairibaühendusega kaetud alla 50% maapiirkondadest. Kolmas eesmärk nägi ette 

vähemalt 50% Euroopa kodumajapidamiste liitumist ülikiire lairibaühendusega 2020. 

aastaks, kuid 2017. aasta keskpaigaks oli sellise kiirusega internetiühendusega liitunuid 

vaid 15%. Neist probleemidest hoolimata võivad viiest uuritud liikmesriigist kolm oma 

plaanide kavakohase elluviimise korral saavutada komisjoni 2025. aastaks seatud 

eesmärgid, millest üks on kõigi kodumajapidamiste juurdepääs ülikiirele 

lairibaühendusele, mida saab suurendada kuni kiiruseni 1 Gbit/s. Liikmesriigid hindasid 

komisjoni toetust positiivselt, kuid järelevalve ei ole peadirektoraatide vahel 

koordineeritud. 

VII. Kõik liikmesriigid olid välja töötanud lairibaühenduse strateegiad, kuid kontrollikoja 

uuritud strateegiates esines puudusi. Mõned liikmesriigid koostasid oma strateegia 

hilinemisega ja nende eesmärgid ei vastanud alati strateegia „Euroopa 2020“ omadele. 

Mitte kõik liikmesriigid ei olnud lahendanud probleeme, mis tulenevad nende vanast 

internetitaristust (telefonitaristust), mis võib mõjutada vajaliku kiiruse saavutamist 

keskmises ja pikas perspektiivis. 

VIII. Liikmesriikide edukust lairibaühenduse eesmärkide saavutamisel mõjutasid 

mitmesugused tegurid. Kolmes kontrollitud liikmesriigis ei käsitletud nõuetekohaselt 

raha eraldamist maapiirkondades ja linnalähedastes piirkondades, ning üks EIP 

suurprojekt, mida toetati Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist, ei olnud 

suunatud neile valdkondadele, mis vajavad kõige enam avaliku sektori toetust. 
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Kontrollikoda leidis, et õigus- ja konkurentsikeskkond põhjustas probleeme kahes 

liikmesriigis. Lisaks leiti, et ühes liikmesriigis ei olnud programmitöö perioodid omavahel 

kooskõlastatud. 

Kontrollikoja soovitused 

IX. Kontrollikoda esitab soovitusi kolmes valdkonnas: strateegiline planeerimine, 

regulatiivne keskkond ning konkurentsi edendamine rahastamise abil. Soovitused 

hõlmavad järgmist: 

• liikmesriigid peaksid välja töötama uued kavad ajavahemikuks pärast 2020. aastat; 

• komisjon peaks selgitama riigiabi suuniste rakendamist, sest mõned liikmesriigid 

tõlgendavad neid viisil, mis võib piirata nende investeeringuid lairibaühendusse. 

Samuti peaks ta toetama liikmesriikide jõupingutusi, et edendada konkurentsi 

lairibateenuste osutamisel, stimuleerides asjakohaste võrgustike loomist ja väikeste 

projektide ühendamist kriitilise suurusega projektidega, kui see on asjakohane; 

• EIP peaks keskendama EFSI ja Euroopa ühendamise lairibaühenduse fondi kaudu 

antava toetuse väikestele ja keskmise suurusega projektidele valdkondades, mis 

vajavad avaliku sektori toetust kõige enam, täites seeläbi eesmärki toetada suurema 

riskiga projekte. 
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SISSEJUHATUS 

Lairibaühendus ja selle tähtsus 

1. Digitaalsete andmete levik interneti kaudu mängib kodanike, valitsuste ja ettevõtete 

jaoks järjest tähtsamat rolli. Et Euroopa püsiks maailmamajanduses konkurentsivõimeline, 

on oluline tagada korralik internetikiirus ja -ühendus, mida võimaldab lairibateenus. Näiteks 

• riigi lairibaühenduse 10%-line suurenemine võib suurendada riigi SKP-d elaniku kohta 

1% võrra1; 

• lairibaühenduse 10%-line suurenemine võib tõsta tööviljakust järgmise viie aasta jooksul 

1,5%2; 

• aitab lairibaühendusse investeerimine kaasa kvaliteetse hariduse andmisele, sotsiaalse 

kaasatuse edendamisele ning maapiirkondade ja äärealade arengule.  

Mõned sidusrühmad3 leiavad, et lairibaühendus on nii oluline, et seda tuleks käsitleda 

kommunaalteenusena koos selliste teenustega nagu teed, vesi, elekter ja gaas.  

2. Mõistel „lairibaühendus“ ei ole internetiühenduse kontekstis spetsiifilist tehnilist 

tähendust, vaid seda kasutatakse igasuguse kiire internetiühenduse kohta, mis toimib 

ööpäevaringselt ja on kiirem kui traditsiooniline sissehelistamisega ühendus. Komisjon on 

määratlenud kolm allalaadimiskiiruse kategooriat: 

• lairibaühenduse baasteenus kiirusega 144 kbit/s kuni 30 Mbit/s; 

• kiire lairibaühendus kiirusega 30–100 Mbit/s; 

                                                      

1 L. Holt, M. Jamison, „Broadband and contributions to economic growth: lessons from the US 
experience“ (Lairibaühendus ja panus majanduskasvu: USA kogemustest saadud õppetunnid), 
Telecommunications Policy kd 33, lk 575–581, maailma tööstusliidrite foorum, 
lairibaühendusega kaasnev innovatsioon, ITU, 2011. 

2 Vt Euroopa digitaalarengu tegevuskava läbivaadatud versioon (2012). 

3 Näiteks Intelligent Community Forum Canada ja BDO Canada. 
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• ülikiire lairibaühendus kiirusega üle 100 Mbit/s. 

3. Lairibavõrk koosneb tavaliselt kolmest osast: magistraalvõrk, keskmine miil ja viimane 

miil ehk ühendus lõpptarbijaga (vt joonis 1)4. 

Joonis 1. Lairibavõrgu osad  

  
Allikas: kontrollikoda. 

4. Internetiühenduse kiiruse hindamisel on oluline eristada alla- ja üleslaadimise kiirust. 

Allalaadimiskiirus on kiirus, millega saadakse andmeid kaugsüsteemist, näiteks internetti 

sirvides või voogvideosid vaadates; üleslaadimiskiirus on kiirus, millega saadetakse andmed 

kaugsüsteemi, näiteks videokonverentside puhul. Muud tehnilised omadused on muutumas 

teatud teenuste (nt videokonverentsid, pilvandmetöötlus, ühendatud juhtimine ja e-

tervishoid) pakkumisel järjest olulisemaks. Kasutatava taristu tüüp määrab ära 

ühenduskiiruse ülempiiri. On olemas viis taristutüüpi, mis suudavad pakkuda 

lairibateenuseid: kiudoptilised liinid, koaksiaalkaabel, vasepõhised telefoniliinid, maapealne 

traadita ühendus (antennid/mastid) ja satelliitside (vt tabel 1). Tehnoloogia kiire arengu 

tõttu tuleb juurde järjest uusi tehnoloogiaid, mis on samuti võimelised pakkuma kiiret 

lairibaühendust (vt 1. selgitus). 

                                                      

4 Euroopa Komisjoni juhend kiire lairibaühenduse investeeringuteks, 2014. 

Keskmine miilMagistraal     
(Põhivõrk)

Internet Viimane miil

Kiudoptiline 
link

Traadita või kiudoptiline link

Kiudoptiline 
link

Satelliitlink
Satelliitlink

Jaotussõlm

Kiudoptika

Koaksiaal

Vask

Traadita 
vastuvõtja

Traadita link
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Tabel 1. Lairibataristu tüübid ja praegune turustustehnoloogia1 

Traadiga või 
traadita 

Taristu Ligikaudne 
allalaadimiskiirus  

Ligikaudne 
üleslaadimiskiirus 

Traadiga Kiudoptika  kuni 2,5 Gbit/s kuni 1,2 Gbit/s 

Koaksiaalkaabel 300 Mbit/s kuni 2 Gbit/s kuni 50 Mbit/s 

Vasepõhised 
telefoniliinid 

5–100 Mbit/s kuni 10 Mbit/s 

Traadita Maapealne traadita 
süsteem 

60 Mbit/s kuni 10 Mbit/s 

Satelliitside kuni 20 Mbit/s kuni 8 Mbit/s 

1 Teenuse tegelik kiirus sõltub pakkujatest ja tehnilistest uuendustest. 

Allikas: kontrollikoda Acreo Swedish ICT põhjal. 

1. selgitus. Uued tehnoloogiad  

 Interneti hübriidlahendused ühendavad vasktelefonivõrgu ja 4G mobiilsidevõrgu, et suurendada 

tarbija jaoks teenuse kiirust, kasutades spetsiifilist väravat (teatud tüüpi modem). See lahendus on 

juba kasutusel Belgias ja Madalmaades varem alateenindatud piirkondades kiirusega 30 Mbit/s. 

 Satelliiditööstus võimaldab praegu järgmise põlvkonna satelliit-lairibaühendust. Kaks hiljutist 

uuendust on suure jõudlusega satelliidid ja mittegeostatsionaarsed orbiidid. Selliste satelliitide abil 

on võimalik tulevikus pakkuda suuremale arvule tarbijatele maapiirkondades või äärealadel ühendust 

kiirusega üle 30 Mbit/s. 

 5G – 5. põlvkonna mobiilsidevõrgud on traadita telekommunikatsiooni järgmine standard. 5G on 

kavandatud võimsamaks kui praegune 4G, võimaldades mobiilse lairibaühenduse kasutajate 

suuremat tihedust ning toetades seadmetevahelist usaldusväärsemat ja ulatuslikku masinsidet. 5G 

koosneb kolmest osast: 1) tõhustatud mobiilne lairibaühendus, 2) suuremahuline asjade internet, 

3) kriitilise tähtsusega teenused (näiteks isesõitvad autod). 5G eeldab kiudoptilist viimase miili 

taristut, mis täiendab lõppkasutajale lähedal olevat kiire lairibaühenduse võrku, kuid ei asenda seda. 

5. Kõigil neil tehnoloogiatel on oma eriomadused, samuti kulud ja kasutegurid – näiteks 

olemasolev vasepõhine telefoniliin on kõige odavam tehnoloogia, mis võimaldab väiksema 

kiirusega ühendust, kiudoptika pakub aga suurimat kiirust kõrgema hinna eest. Tulevased 
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asjade internetiga (vt 2. selgitus) seotud rakendused nõuavad võrkudelt suuremat kiirust, 

mahtu ja töökindlust5. Üldiselt on kiiremat ühendust võimaldava tehnoloogia kasutuselevõtt 

kallim kui aeglasemat ühendust pakkuv tehnoloogia, ehkki selle hoolduskulud on väiksemad. 

Lisaks vähenevad tõenäoliselt operaatorite halduskulud vastavalt pärandvõrkude kasutamise 

lõpetamisele. 

2. selgitus. Asjade internet 

Asjade internet on füüsiliste seadmete võrgustik, mis on võimeline andmeid üle kandma ilma 

inimestevahelise või inimese ja arvuti vahelise suhtluseta. Näiteks võib tuua arukad kodud (nt 

kontrolliv termostaat, valgus, muusika), arukad linnad (nt kontrollivad tänavavalgustid, valgusfoorid, 

parklad), isesõitvad autod ja aruka põllumajanduse (mullaniiskuse või pestitsiidide kasutamise 

andmete ühendamine täiustatud pildindusega). 

ELi lairibaühenduse poliitika 

6. 2010. aastal käivitatud strateegia „Euroopa 2020“ on ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu pikaajaline strateegia6. See sisaldab seitset juhtalgatust. Üks neist, „Euroopa 

digitaalarengu tegevuskava“7, sätestab kiire ja ülikiire interneti eesmärgid, et kasutada 

maksimaalselt ära info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), eelkõige interneti, sotsiaalset 

ja majanduslikku potentsiaali ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks. Digitaalarengu tegevuskavas, 

mida ajakohastati 2012. aastal8, on sätestatud kolm lairibaühenduse eesmärki: 

- võimaldada 2013. aastaks kõigile eurooplastele lairibaühenduse baasteenus; 

- tagada kõigile eurooplastele 2020. aastaks kiire lairibaühendus (> 30 Mbit/s);  

                                                      

5 „The State of Broadband“ (Lairibaühenduse olukord), Broadband Commission for Sustainable 
Development, ITU & Unesco, september 2017. 

6 „Euroopa 2020. aastal – Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia“, KOM(2010) 
2020 lõplik. 

7 KOM(2010) 245. 

8 COM(2012) 784. Tegemist on komisjoni teatisega, mis on pehme õiguse vahend ja mille 
rakendamine ei ole kohustuslik. 
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- tagada, et vähemalt 50% Euroopa kodumajapidamistest liitub 2020. aastaks ülikiire 

lairibaühendusega (> 100 Mbit/s).  

Kaks esimest eesmärki keskenduvad teatava kiiruse tagamisele ja kolmas kasutajapoolsele 

nõudlusele. Kõnealused eesmärgid on saanud avaliku poliitika võrdlusaluseks kogu ELis ning 

avaliku ja erasektori investeeringute suunanäitajaks. USA sarnane eesmärk on esitatud 

3. selgituses. 

3. selgitus. Lairibaühenduse eesmärgid USAs  

USAs võeti riiklik lairibaühenduse kava „Connecting America“ vastu märtsis 2010 ja selles soovitati 

riigil võtta 2020. aastaks vastu kuus eesmärki ning nende saavutamist jälgida. Esimene eesmärk oli 

järgmine: „vähemalt 100 miljonil USA kodul peaks olema taskukohane juurdepääs ühendusele 

tegeliku allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja tegeliku üleslaadimise kiirusega vähemalt 50 

Mbit/s“. Seega ei hõlmanud eesmärgid 100% elanikkonnast ning sihtarvud sisaldasid tegelikku üles- 

ja allalaadimise kiirust.  

7. 2010. aastal kehtestas komisjon ka ühise raamistiku meetmete võtmiseks ELi ja 

liikmesriikide tasandil, et kõnealused eesmärgid saavutada. Nõuded liikmesriikidele 

hõlmavad vajadust i) koostada ja rakendada 2012. aastaks riiklikud lairibaühenduse kavad; 

ii) rakendada meetmeid, sealhulgas õigusnorme, et hõlbustada lairibainvesteeringuid; ja 

iii) kasutada täielikult ära struktuurifondid ja maaelu arengu fondid.  

8. 2016. aasta septembris määratles komisjon teatises, mis käsitleb gigabitiühiskonna 

loomist aastaks 20259, selleks aastaks kolm strateegilist eesmärki, mis täiendavad 2020. 

aasta digitaalarengu tegevuskavas seatud eesmärke:  

- ühenduvus vähemalt 1 Gbit/s10 peamiste sotsiaalmajanduslike toimijate jaoks, nagu 

koolid, transpordisõlmed ja peamised avalike teenuste osutajad; 

                                                      

9 COM(2016) 587. 

10 1 Gbit/s on 1000 Mbit/s, mis ületab tunduvalt strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid. 
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- alaline 5G levi kõigis linnapiirkondades ja peamistel maapealsetel transporditeedel;  

- kõigil Euroopa majapidamistel nii maa- kui ka linnapiirkondades internetiühendus 

allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabiti kiiruseni.  

ELi rahaline toetus lairibataristule 

9. Euroopa Komisjon hindas 2013. aastal, et 2020. aasta lairibaühenduse alaste eesmärkide 

saavutamiseks on vaja kuni 250 miljardit eurot11. Olemasoleva taristu taaskasutamine ja 

kulude vähendamise direktiivi12 tõhus rakendamine võiks aga kulude summat vähendada13.  

10. Telekommunikatsioonisektor on lairibataristu peamine erainvestor. Mõningad 

turusegmendid, näiteks maapiirkonnad, ei ole erainvestorite jaoks atraktiivsed. Rahastamine 

avaliku sektori poolt, kas siis riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, on vajalik, et tagada 

neis piirkondades vastuvõetaval tasemel lairibaühendus. EL täiendab teisi avaliku sektori 

(riiklikke, piirkondlikke või kohalikke) rahastamisallikaid turutõrkega piirkondades. Mõnes 

liikmesriigis võib EL olla peamine avaliku sektori vahendite eraldaja. 

11. Programmitöö perioodil 2014–2020 toetab EL liikmesriike lairibaühenduse kulude 

katmiseks ligi 15 miljardi euroga (sh 5,6 miljardit eurot EIP laenudena), mis tähendab 

märgatavat kasvu võrreldes perioodil 2007–2013 eraldatud 3 miljardi euroga. See 

moodustab umbes 6% vajamineva investeeringu kogusummast. Peamiseid rahastamisallikaid 

on viis (vt tabel 2). 

                                                      

11 Euroopa Komisjon, „The socio-economic impact of bandwidth“ (Ribalaiuse sotsiaalmajanduslik 
mõju), 2013, lk 207. 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/61/EL kiire elektroonilise 
side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta (ELT L 155, 23.5.2014, lk 1). 

13 Fibre to the Home Council Europe, News Flash, „Costs for fibre based Gigabit Society significant 
but achievable“ (Kiudoptilise gigabitiühiskonna kulud on märkimisväärsed, kuid eesmärk on 
saavutatav), FTTH Conference, Marseille, 16.2.2017. 
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Tabel 2. Kokkuvõte programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 

rahastamisallikatest 

Rahastamisallikas Toetuse liik Programmitöö perioodi 
summa 

(miljonit eurot) 

  2014–2020  2007–
2013 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF): 
 Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF),  

 
Toetused 

 
6019 

 
2456 

 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 
(EAFRD) 

Toetused 921  
 

282 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)1 Laenud 2032  - 

Euroopa ühendamise rahastu (CEF) 
CEFi võlainstrument 

Algatus WIFI4EU 

 
Laenud 

Toetused 

 
16 

120 
16 
40  

 

Euroopa ühendamise lairibaühenduse fond (CEBF), 
millest 

komisjonilt 
EIP-lt ja EFSI-lt 

Omakapital 240 
 

100 
140 240 

100 
140 

- 

Euroopa Investeerimispank (EIB)  Laenud 5600   

Kasutatav summa kokku  14 948 2738 

1 EFSI summad on esitatud 2017. aasta juuni lõpu seisuga. 

Allikas: komisjoni ja EIP andmetel põhinev kontrollikoja analüüs. 

12. Komisjon haldab struktuurifonde (ERF, EAFRD) koostöös liikmesriikidega. Samuti annab 

komisjon tagatise EIP rahastatud projektidele. EIP vastutab enda ja Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) laenude haldamise eest. Komisjon haldab Euroopa ühendamise 

rahastut (CEF) ja osa CEFi raames lairibaühenduse rahastamiseks mõeldud vahenditest 

kavatsetakse investeerida Euroopa ühendamise lairibaühenduse fondi (CEBF). CEBFi hakkab 

haldama sõltumatu fondivalitseja ja fondi tegevusvolitused põhinevad EIP, komisjoni ja 

muude rahastamispartnerite vahel kokku lepitud tingimustel.  
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AUDITI ULATUS JA LÄHENEMISVIIS 

13. Auditiga uuriti, kas komisjoni, liikmesriikide ja EIP võetud meetmed strateegia „Euroopa 

2020“ lairibaühenduse alaste eesmärkide saavutamiseks on tõhusad. See on eriti oluline 

põhjusel, et 2020. aasta tähtaeg on lähenemas ja komisjon on püstitanud 2025. aastaks uued 

eesmärgid. Seepärast uuris kontrollikoda, kas 

- on tõenäoline, et liikmesriigid saavutavad strateegia „Euroopa 2020“ lairibaühenduse 

eesmärgid ja kas komisjon jälgis eesmärkide saavutamist;  

- liikmesriigid olid välja töötanud asjakohase strateegia nende eesmärkide saavutamiseks; 

- liikmesriigid olid tulemuslikult rakendanud oma strateegiat, sealhulgas valitud 

meetmeid ja rahastamisallikaid (k.a EIP) ning loodud regulatiivset, konkurentsi- ja 

tehnoloogilist keskkonda.  

Kontrollikoda uuris ka komisjoni toetust neis kolmes valdkonnas. 

14. Audit hõlmas kõiki tabelis 2 loetletud rahastamisallikaid: ERF, EAFRD, CEF, EFSI, EIP 

laenud ja CEBF. Keskenduti viiele liikmesriigile: Iirimaale, Saksamaale, Ungarile, Poolale ja 

Itaaliale. Need liikmesriigid esindavad ligikaudu 40% ELi elanikkonnast ja nad valiti mõistliku 

tasakaalu tagamiseks, võttes arvesse geograafilist katvust ja lairibaühenduse aspekte, nagu 

maapiirkonnas asumine ja liitumiskulud. Audit hõlmas programmitöö perioode 2007–2013 ja 

2014–2020. 

15. ELi tasandil hõlmas audit kõiki komisjoni peadirektoraate, kellel on lairibaühenduse vallas 

olulisi ülesandeid14, samuti EIP-d seoses EFSI ja CEBF-iga. Auditirühm külastas 

mitmesuguseid asjassepuutuvaid sidusrühmi ja VVOsid Brüsselis ja liikmesriikides, nagu 

telekommunikatsiooniettevõtete ühendused, tarbijate ühendused ja ettevõtete 

assotsiatsioonid. Liikmesriikides külastati lairibaühenduse strateegia koostamise ja 

elluviimise eest vastutavaid ministeeriume, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest 

rahastatavate programmide juhtimise eest vastutavaid asutusi, lairibaühenduse asutusi ning 

                                                      

14 DG CNECT, DG REGIO, DG AGRI, DG ECFIN ja DG COMP. 
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riikide reguleerivaid asutusi. Aruande tähelepanekute, järelduste ja soovituste koostamisel 

on kasutatud ka telekommunikatsiooni ekspertide abi. 

TÄHELEPANEKUD 

Lairibaühendus on kogu ELis paranemas, kuid mõningad strateegia „Euroopa 2020“ 

eesmärgid jäävad tõenäoliselt saavutamata 

16. Kontrollikoda vaatas läbi liikmesriikide poolt alates 2010. aastast tehtud edusammud 

digitaalarengu tegevuskava kolme eesmärgi saavutamisel (vt punktid 6 ja 7). Samuti kaaluti, 

kas 2025. aastaks seatud eesmärkide saavutamine liikmesriikide poolt on tõenäoline ning 

hinnati komisjoni järelevalvet ja toetust liikmesriikidele. 

Kõik liikmesriigid saavutasid 2016. aastaks lairibaühenduse baasteenuse eesmärgi 

Eesmärk 1: võimaldada 2013. aastaks kõigile eurooplastele lairibaühenduse baasteenus  

17. 2013. aasta lõpuks olid kõik liikmesriigid, v.a kolm Balti riiki (Eesti, Läti ja Leedu), 

saavutanud lairibaühenduse baasteenuse kättesaadavuse eesmärgi. 2016. aasta juuni lõpuks 

oli peaaegu kõigil ELi kodanikel juurdepääs lairibaühenduse põhivõrkudele ja 98%-l 

kodumajapidamistest juurdepääs püsivõrgu lairibaühendusele.  

Kaks viiest uuritud liikmesriigist võivad saavutada 2020. aastaks eesmärgi tagada 

lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbit/s, kuid enamikus liikmesriikides on endiselt 

probleemiks maapiirkonnad 

Eesmärk 2: tagada kõigile eurooplastele 2020. aastaks kiire lairibaühendus (> 30 

Mbit/s) 

18. Selle eesmärgi puhul leidis kontrollikoda märkimisväärseid edusamme enamikus 

liikmesriikides. Kogu ELis on kiire lairibaühendusega kodumajapidamiste osakaal tõusnud 

48%-lt 2011. aastal 80%-le 2017. aasta juunis. Selleks ajaks oli Malta juba eesmärgi 

saavutanud. Liikmesriikide vahel esineb aga olulisi erinevusi: Kreeka ja Prantsusmaa olid 

saavutanud umbes 50% eesmärgist ning veel seitse liikmesriiki jäid eesmärgist alla 80% (vt 

joonis 2). 
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Joonis 2. Ühendus kiirusega 30 Mbit/s kõigis liikmesriikides 2011. ja 2017. aastal  

 
Märkus: Küprose ja Horvaatia 2011. aasta andmed ei olnud kättesaadavad. 

Allikas: komisjoni andmetel põhinev kontrollikoja analüüs. 

19. Ka viies auditeeritud liikmesriigis oli lairibaühenduse kättesaadavus 2017. aastal 

võrreldes 2011. aastaga tõusuteel (vt joonis 3). Tänu era- ja avaliku sektori investeeringute 

ühendamisele on Ungari, Iirimaa ja Itaalia alates 2011. aastast kiire lairibaühenduse 

kättesaadavust oluliselt parandanud. Lisaks kavatsevad nimetatud kolm liikmesriiki 

lairibaühenduse kättesaadavust maapiirkondades ja linnalähedastes piirkondades veelgi 

parandada. 

20. Iirimaa ja Itaalia puhul on senist arengut ja praeguseid plaane arvestades siiski 

ebatõenäoline, et ühendus kiirusega Mbit/s oleks kõigile elanikele 2020. aastaks 

kättesaadav. Kaks liikmesriiki, Ungari ja Saksamaa, võivad nende arenduskavade põhjal 

otsustades saavutada 2020. aastaks eesmärgi tagada kogu elanikkonnale ühendus kiirusega 
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30 Mbit/s. Poolas ei hõlmanud arenduskavad 2017. aasta lõpus lairibaühenduse 

kättesaadavuse tagamist 2020. aastaks 13%-le kodumajapidamistest, eelkõige 

linnalähedastes ja maapiirkondades (vt punkt 57). 

Joonis 3. Ühenduse kiirusega 30 Mbit/s kättesaadavus viies läbivaadatud liikmesriigis 

ajavahemikul 2011–2017  

 
Allikas: komisjoni andmetel põhinev kontrollikoja analüüs. 

21. Üldine kiire lairibaühenduse kättesaadavuse paranemine varjab olulist erinevust linna- ja 

maapiirkondade vahel. Kogu ELis oli lairibaühendus maapiirkondades 2016. aastal 

kättesaadav 47%-le kodumajapidamistest, samas kui üldine keskmine oli 80%15. Ainult 

kolmes (suhteliselt väikeses või linnastunud) liikmesriigis – Maltal, Luksemburgis ja 

Madalmaades – oli leviala maapiirkondades linnapiirkondadega võrdne (vt joonis 4). 

                                                      

15 Linna- ja maapiirkondade lahknevust rõhutas 2017. aasta novembris peetud kõnes volinik 
Hogan: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-
2019/hogan/announcements/speech-broadband-competence-office-launch-event-20th-
november-2017-brussels_en. 
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Paljudes liikmesriikides on leviala maapiirkondades tunduvalt väiksem kui koguleviala ja 14 

liikmesriigis on kiire lairibaühenduse leviala maapiirkondades väiksem kui 50%. Ilma hea 

lairibaühenduseta tekib oht, et maapiirkonnad jäävad ilma võimalikest majanduslikest ja 

sotsiaalsetest hüvedest (vt punkt 1).  

22. Prantsusmaal võeti 2013. aastal ajakohastatud riiklikus lairibaühenduse kavas eesmärk 

tagada kogu elanikkonnale 2022. aastaks teenus kiirusega 30 Mbit/s, kusjuures 80% 

kiudoptika kaudu. 2017. aasta jaanuari aruandes seadis Prantsusmaa riigikontroll aga 

kahtluse alla kiudoptika kasutamise asjakohasuse mõningates piirkondades, sest selle kulud 

on suured ja rakendamise ajakava liiga pikk. Prantsusmaa kaalub nüüd mõningates 

piirkondades muude tehnoloogiate kasutuselevõtmist, nagu 4G traadita püsiühendus.  

Joonis 4. 30 Mbit/s leviala maapiirkondades võrreldes kogu levialaga 2017. aastal 

 
Allikas: komisjoni andmetel põhinev kontrollikoja analüüs. 
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Ehkki enamik läbivaadatud liikmesriike ei saavuta tõenäoliselt eesmärki 2020. aastaks… 

Eesmärk 3: tagada, et vähemalt 50% Euroopa kodumajapidamistest liitub 2020. aastaks 

ülikiire lairibaühendusega (> 100 Mbit/s) 

23. Ülikiire lairibaühenduse kättesaadavus on eelduseks kodumajapidamiste liitumisele 

teenustega, mille kiirus on 100 Mbit/s. Liitumise aluseks on aga ka nõudlus ja see sõltub 

paljudest muutujatest, nagu elanikkonna vanus ja haridus, liitumistasu ja ostujõud. Eesmärgi 

3 täitmine on kõigi liikmesriikide jaoks väga keeruline. Kuigi liitumine on alates 2013. aastast 

suurenenud, oli see 2017. aastal 19 liikmesriigis alla 20%, mis jääb 50% eesmärgist väga 

kaugele maha. Kogu ELis oli 2017. aasta keskpaigaks vaid 15% kodumajapidamistest liitunud 

ühendusega, mille kiirus on vähemalt 100 Mbit/s (vt joonis 5). Kontrollikoda märgib, et 

gigabitiühiskonna eesmärgid 2025. aastaks (punkt 8) ei hõlma liitumisega seotud eesmärki. 
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Joonis 5. Ühendusega kiirusega 100 Mbit/s liitunute osakaal 2013. ja 2017. aastal 

 
Allikas: komisjoni andmetel põhinev kontrollikoja analüüs. 
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Joonis 6. Ühendusega kiirusega 100 Mbit/s liitumine viies läbivaadatud liikmesriigis 

ajavahemikul 2013–2017 

 
Allikas: komisjoni andmetel põhinev kontrollikoja analüüs. 
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Liikmesriigid hindasid komisjoni toetust positiivselt, kuid järelevalve ei ole 

peadirektoraatide vahel koordineeritud 

27. Kontrollikoda uuris, kas komisjon andis liikmesriikidele juhiseid lairibaühenduse kohta ja 

toetas liikmesriike nende kavade praktilisel elluviimisel. Lisaks hindas kontrollikoda, kas 

komisjon toetas liikmesriike edusammude jälgimisel ja julgustas neid kõrvaldama puudusi 

lairibaühenduse eesmärkide saavutamisel. 

Komisjoni suunised ja toetus hõlmasid mitmeid teemasid ning neid kasutati järjepidevalt, et 

rakendamist parandada 

28. Komisjon andis mitmesuguseid suuniseid paljudel eri teemadel. See hõlmas teatiseid (nt 

ELi suunised riigiabi eeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire 

kasutuselevõtuga16), selgitavaid juhiseid eri valdkondades, mille on komisjoni jaoks 

koostanud kolmandad isikud (näiteks kiire lairibaühenduse investeeringute juhend17 ja 

lairibaühenduse riigiabi eeskirjade selgitus – e-juhend otsustajatele18), samuti heade tavade 

levitamist. Näide komisjoni antud kasulikest juhistest on toodud 4. selgituses. 

4. selgitus. Lairibaühenduse kaardistamine 

Kaardistamine on lairibavõrkude planeerimise peamine element ja selle alusel hinnatakse vastavate 

projektide raames ELi riigiabi. Lairibavõrkude kaardistamine aitab suunata vahendeid tõhusamalt ja 

hõlbustab planeerimist. Ebapiisav kaardistamine võib seevastu põhjustada nii avaliku kui ka 

erasektori investeeringute nõrka finantsvõimekust.  

Lairibavõrkude kaardistamine tähendab lairibaühenduse kasutuselevõtmisega seotud andmete 

kogumist ja esitamist. Kaardistamine ei seondu üksnes geograafilise visualiseerimisega, vaid hõlmab 

tervet andmekogumisprotsessi. Andmed võivad puudutada lairibataristu kasutuselevõttu, st vask- või 

kiudoptilist kaablit, aga ka taristut laiemalt, nagu kaablikanalid ja torud. Lisaks tuleb lairibavõrkude 

                                                      

16 ELi suunised riigiabi eeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga, 
komisjoni teatis 2013/C 25/01. 

17 Väljaanne 1.1, 22.10.2014, millega asendati varem avaldatud lairibaühendusse investeerimise 
juhend, 2011. 

18 Lõpparuanne, 2013, WIK-Consult GmbH (SMART 2013/0064). 
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kaardistamisel arvesse võtta lairibateenuste tegelikku pakkumist ja nõudlust ning lairibataristu 

olemasolevaid ja kavandatavaid investeeringuid.  

Komisjoni tellimusel tehtud uuring19 hõlmas lairibavõrkude ja taristute kaardistamise algatusi 

Euroopas ja mujal maailmas ning selles toodi välja neli lairibavõrkude kaardistamise liiki: taristu 

kaardistamine, investeeringute kaardistamine, teenuste kaardistamine ja nõudluse kaardistamine. 

Avalikult kättesaadavad kaardid ja statistika on kõige nähtavamad lairibavõrkude kaardistamise 

tulemused ELi liikmesriikides ja on enamikul juhtudel lairibavõrkude kaardistamise nelja liigi 

kombinatsioon.  

29. Lisaks kirjalikele juhistele andis komisjon liikmesriikidele praktilist tehnilist tuge (nt 

JASPERS20), oskusteavet ja juhiseid eri kontekstides (nt eeltingimuste täitmisel, sealhulgas 

kaardistamisel, nagu eespool nimetatud21, ja rakenduskavade elluviimisel). Komisjon on 

rajanud ka pädevate lairibaühenduse asutuste Euroopa võrgustiku (vt 5. selgitus). 

30. Viis uuritud liikmesriiki teatasid kontrollikojale, et hindavad komisjoni antud ametlikku ja 

mitteametlikku toetust positiivselt.  

5. selgitus. Pädevate lairibaühenduse asutuste Euroopa võrgustik  

2015. aasta novembris kutsusid kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi, 

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi 

volinikud liikmesriike vabatahtlikkuse alusel osalema pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 

loomisel. Selle eesmärk oli, et iga pädev lairibaühenduse asutus annaks kodanikele ja ettevõtetele 

                                                      

19 „Broadband and infrastructure mapping study SMART 2012/0022“ (Lairibaühenduse ja taristu 
kaardistamise uuring SMART 2012/0022), TÜV Rheinland ja WIK Consult Euroopa Komisjoni 
tellimusel, 2014. 

20 Ühisabi projektide toetamiseks Euroopa piirkondades. JASPERSi toetus lairibaühendusele 
seisnes peamiselt liikmesriikide abistamises kulude-tulude analüüsi tegemisel ja suurprojektide 
rahastamistaotluste esitamisel ERFi raames. JASPERSi kohta lisateabe saamiseks vt kontrollikoja 
eriaruanne 1/2018: „Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks (JASPERS) – abi tuleb 
hakata paremini suunama“. 

21 2017. aastal võttis komisjon vastu otsuse hakata alates 2018. aastast rakendama kaardistamine 
ühtset metoodikat. 
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nõu ning pakuks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajatele tehnilist tuge tõhusaks 

lairibaühendusse investeerimiseks, sealhulgas ELi rahaliste vahendite kasutamiseks.  

Pädevad lairibaühenduse asutused rajati 2016. aasta lõpuks. 2017. aasta jaanuaris moodustas 

komisjon tugiüksuse, mis aitab asutustel korraldada üritusi, töötube ja koolitusseminare, samuti 

hallata ja modereerida veebipõhiseid foorumeid nende jaoks olulistel teemadel. Pädevate 

lairibaühenduse asutuste võrgustiku potentsiaalne eelis on see, et asutused suudavad toime tulla 

suurema hulga probleemide ja ülesannetega (sealhulgas poliitiliste küsimustega) kui tehniline 

spetsialist. 

Komisjon tegi järelevalvet regulaarselt, kuid mitte piisavalt koordineeritult  

31. Komisjon teeb korrapärast järelevalvet lairibaühenduse olukorra üle liikmesriikides ja 

koondab teabe ELi tasandil. Siiski puudub ühine järelevalve komisjoni peadirektoraatide 

tasandil, et toetada strateegia „Euroopa 2020“ lairibaalaseid eesmärke.  

32. Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi töötajad külastavad igal aastal 

liikmesriike ning koostavad turu- ja regulatiivseid ülevaateid, nagu digitaalmajanduse ja -

ühiskonna indeks (DESI) ja Euroopa digitaalarengu aruanne (EDPR). Need dokumendid 

võimaldavad liikmesriikide saavutusi võrrelda ajas ja teiste liikmesriikidega. Kuigi komisjon 

kogub asjakohaseid andmeid ning on neid EDPR-is ja selle eelkäijates edastanud, ei hõlma 

DESI-s kajastatavad ühenduvuse näitajad eesmärki 3 (50% kodumajapidamiste liitumine 

ühendusega, mille kiirus on üle 100 Mbit/s). 

33. Regionaalpoliitika peadirektoraadi järelevalve põhineb iga rakenduskava jaoks 

määratletud näitajatel ning toimub iga-aastaste rakendamisaruannete ning 

järelevalvekomiteede (kus komisjonil on nõuandev roll) töö raames. Komisjoni poolt ERFi 

kulutuste jaoks kindlaksmääratud ühine väljundinäitaja ei võimalda edasiminekut kõigi 

kolme digitaalarengu tegevuskava 2020. aasta eesmärgi saavutamise taustal võrrelda, sest 

see on määratletud kui „lisandunud kodumajapidamiste arv, mille lairibaühenduse kiirus on 

vähemalt 30 Mbit/s“ ning seda ei ole jagatud kiire lairibaühenduse (üle 30 Mbit/s) ja ülikiire 

lairibavõrgu (üle 100 Mbit/s) näitajateks. Sama kehtib ka EAFRD suhtes, mille jaoks kehtestas 

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat sellise väljundnäitaja nagu „elanikkond, 
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kes saab kasu täiustatud teenustest/taristust (IT või muu)“. Kiire ja ülikiire lairibaühenduse 

ühiseid näitajaid ei eristata ei ERFi ega EAFRD raames.  

34. Kontrollikoja analüüs valitud liikmesriikide kohta tõi ilmsiks palju viivitusi, mis mõjutavad 

strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamist. Iirimaal on alates 2015. aastast riikliku 

lairibaühenduse kava rakendamisel viivitusi esinenud. Saksamaal on läbirääkimised 

virtuaalse eraldatud kliendiliini toote (VULA) üle (punkt 48) olnud aeganõudvad, millel võib 

olla kahjulik mõju konkurentsile. Poola puhul ei toonud rakenduskavade järelevalve ilmsiks 

põhivõrkude alakasutamise probleemi (punktid 76–78). Auditi ajal ei olnud komisjoni 

järelevalves sõnaselgelt käsitletud ühtki neist kolmest puudusest ja liikmesriikide asjaomased 

ametiasutused ei olnud parandusmeetmeid rakendanud. 

Kõik liikmesriigid töötasid välja lairibaühenduse strateegiad, kuid kontrollikoja uuritud 

strateegiates esines puudusi  

35. Kontrollikoda uuris, kas liikmesriigid kavandasid strateegiad ja seadsid eesmärgid 

vastavalt strateegia „Euroopa 2020“ lairibaühenduse alastele eesmärkidele ning kas neis olid 

täiel määral kindlaks tehtud olemasolevad ressursid, rahastamisallikad ja rakendamisega 

seotud ülesanded. Kontrollikoda uuris ka seda, kas liikmesriigid tegid analüüsi, mille alusel 

põhjendada tehnoloogia valikut (kiudoptiline kaabel, vasepõhine telefoniliin, 

koaksiaalkaabel, antenn, satelliit) lairibavõrgu eri osade puhul (vt punkt 3). 

Kõik liikmesriigid koostasid strateegia, kuid see toimus hilinemisega ja eesmärgid ei 

vastanud alati strateegia „Euroopa 2020“ omadele  

Strateegiate ajastus 

36. ELi digitaalarengu tegevuskava juhtalgatuse (punkt 6) kohaselt pidid liikmesriigid 

„koostama ja rakendama 2012. aastaks riiklikud lairibaühenduse kavad, mis täidavad 

Euroopa 2020. aasta strateegias seatud katvust, kiirust ja kasutuselevõttu käsitlevad 

eesmärgid“.  

37. Kontrollikoda leidis, et kõik uuritud liikmesriigid töötasid välja lairibaühenduse strateegia, 

kuid ainult Iirimaa avaldas oma strateegia 2012. aasta tähtajaks (vt tabel 3). Ülejäänud neli 

liikmesriiki avaldasid oma strateegia 2014. ja 2015. aastal. 2015. aasta lõpus vaatas Iirimaa 
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oma strateegia kindlakstehtud turutõrgete tõttu üle. Liikmesriikide strateegiate hilinenud 

vastuvõtmine vähendas strateegia elluviimiseks kasutada olevat aega kaheksalt aastalt viiele 

või kuuele aastale, mis võib nende liikmesriikide jaoks 2020. aastaks seatud lairibaühenduse 

kättesaadavuse suurendamise eesmärkide täitmist raskendada. 

Tabel 3. Strateegiate avaldamise kuupäevad 

Liikmesriik Strateegia avaldamise kuupäev 

Iirimaa August 2012: riiklik lairibaühenduse kava. Üle vaadatud detsembris 2015 

Poola Jaanuar 2014: riiklik lairibaühenduse kava 

Saksamaa August 2014: digitaalarengu tegevuskava 2014–2017 

Ungari Detsember 2014: riiklik infokommunikatsiooni strateegia  

Itaalia Märts 2015: ülikiire lairibaühenduse riiklik strateegia  

Kooskõla strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidega 

38. Kontrollikoda uuris, kas liikmesriigid seadsid eesmärke vastavalt strateegia „Euroopa 

2020“ lairibaühenduse alastele eesmärkidele. Nagu tabelis 4 näidatud, leidis kontrollikoda, 

et kõik uuritud liikmesriigid kajastasid oma strateegias eesmärke 1 ja 2 ehk vastavalt 

lairibaühenduse baasteenust ja kiiret lairibaühendust. Viiest uuritud liikmesriigist neli olid 

eesmärgi 1 saavutanud juba strateegia avaldamise hetkeks. Mõnel juhul olid eesmärgid 

strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidest ambitsioonikamad: 

• Saksamaal on eesmärgi 2 raames sihiks seatud mitte ühendus kiirusega 30 Mbit/s 

aastaks 2020, vaid 100%-le elanikkonnast teenuse pakkumine kiirusega 50 Mbit/s 

aastaks 2018; 

• Ungaris on eesmärgi 2 raames sihiks seatud internetiühenduse kiirusega vähemalt 30 

Mbit/s kättesaadavus igale kodumajapidamisele mitte aastaks 2020, vaid 2018.  
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Tabel 4. Läbivaadatud liikmesriikide lairibaühenduse alased eesmärgid võrreldes strateegia 

„Euroopa 2020“ eesmärkidega 

Eesmärgid Saksamaa Ungari Iirimaa Itaalia Poola 

Eesmärk 1: lairibaühenduse baasteenuse 
tagamine kogu elanikkonnale aastaks 2013       

Eesmärk 2: ühenduse kiirusega 30 Mbit/s 
kättesaadavus kogu elanikkonnale aastaks 2020      

Eesmärk 3: rohkem kui 50% kodumajapidamiste 
liitumine aastaks 2020 teenusega, mille kiirus on 
100 Mbit/s 

 ~  ~ ~ 

Selgitus: : sama eesmärk; : ambitsioonikam eesmärk; ~ kättesaadavuse eesmärk on seatud, liitumise 

eesmärki aga mitte;  eesmärk puudub. 

39. Mõne liikmesriigi strateegias toodud eesmärgid olid üksikasjalikumad kui strateegia 

„Euroopa 2020“ kõrgetasemelised eesmärgid. Ungari strateegia sisaldas täiendavaid 

eesmärke minimaalse alla- ja üleslaadimiskiiruse kohta (vastavalt 7,5 ja 1,7 Mbit/s). Iirimaa 

strateegiadokumendis kehtestati minimaalseks allalaadimiskiiruseks 30 Mbit/s ja lisati 

täiendavaid eesmärke, mis puudutasid näiteks minimaalset üleslaadimiskiirust ja teenuste 

kättesaadavust.  

40. Ükski uuritud liikmesriik ei lisanud oma strateegiasse eesmärgiga 3 (50% 

kodumajapidamiste liitumine ülikiire (vähemalt 100 Mbit/s) lairibaühendusega) seotud 

riiklikku eesmärki. Ungari, Poola ja Itaalia seadsid eesmärgi teha kodumajapidamistele 

kättesaadavaks teenus kiirusega 100 Mbit/s. (Kättesaadavus on liitumiseesmärgi 

saavutamise oluline eeltingimus, kuid sellest üksi ei piisa). Itaalias on eesmärgiks pakkuda 

ühendust kiirusega vähemalt 100 Mbit/s 85%-le elanikkonnast ja kõigis avalikes hoonetes, 

samuti tööstuskäitistes, transpordisõlmedes ja suurt majanduslikku huvi pakkuvatel aladel. 

Ehkki Itaalia strateegia liitumiseesmärki ei hõlma, sisaldub see riigi investeerimiskavas, milles 

kirjeldatakse strateegia kavandatavat elluviimist. Ungaris ja Poolas on eesmärgiks 50% 

kodumajapidamiste juurdepääs teenustele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s aastaks 2020.  
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Uuritud liikmesriikide komisjonile esitatud strateegiad ei olnud alati täielikud  

41. Selle tagamiseks, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhusaks ja 

tulemuslikuks kasutamiseks vajalikud tingimused oleksid kehtestatud, töötas komisjon 

programmitöö perioodiks 2014–2020 välja eeltingimused. Liikmesriigid pidid ühe 

rahastamistingimusena kindlaks tegema, kas asjaomased eeltingimused täideti, ja 

dokumenteerima selle oma partnerluslepingutes22 või rakenduskavades (või väljendama 

kavatsust seda enne 2016. aasta lõppu teha)23. 

42. Eeltingimused puudutasid lairibataristut, mis on nõutav liikmesriikide puhul, kes 

taotlevad ERFi kaasrahastamist, ja nende kohaselt tuli kehtestada riiklik või piirkondlik 

lairibaühenduse kava, mis sisaldab järgmist: 

• majandusanalüüsil põhinev taristuinvesteeringute kava, milles võetakse arvesse avaliku 

ja erasektori olemasolevat taristut ja kavandatud investeeringuid; 

• jätkusuutliku investeerimise mudelid, mis suurendavad konkurentsi ja tagavad 

juurdepääsu avatud, taskukohasele, kvaliteetsele ja tulevikuks hästi ette valmistatud 

infrastruktuurile ning teenustele, mis on kooskõlas konkurentsi- ja riigiabi eeskirjadega; 

• meetmed erasektori investeeringute stimuleerimiseks.24  

                                                      

22 Partnerluslepingutes määratakse kindlaks, kuidas riiklikud ametiasutused kavatsevad Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid kasutada, ning esitatakse iga riigi strateegilised 
eesmärgid ja investeerimisprioriteedid, mis on seotud strateegia „Euroopa 2020“ üldiste 
eesmärkidega. 

23 Eeltingimuste kohta täpsemalt vt eriaruanne nr 15/2017: „Eeltingimused ja tulemusreserv 
ühtekuuluvuspoliitikas: uuenduslikud, kuid veel mitte tulemuslikud vahendid“. 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320), 
artikkel 19 ja XI lisa. 



31 

 

43. Kõik viis kontrollitud liikmesriiki lugesid lairibaühenduse eeltingimuse täidetuks. 

Partnerluslepingute ja rakenduskavade ülevaatamise käigus hindas ka komisjon tingimuse 

nendes liikmesriikides täidetuks. Kontrollikoda leidis aga puudusi liikmesriikide 

taristuinvesteeringute kavades. Esiteks, nagu on märgitud punktis 40, ei seadnud ükski 

kontrollitud liikmesriik oma strateegias eesmärki ühenduse kiirusega 100 Mbit/s 

kasutuselevõtu kohta, mis on strateegia „Euroopa 2020“ kolmas lairibaühenduse alane 

eesmärk. Teiseks olid Saksamaa lairibaühenduse kavad puudulikud. 

44. Saksamaal oli lairibaühenduse strateegia üks olulisi elemente lairibavõrkude 

kaardistamise protsess, mis algas 2010. aastal. Ilma selle protsessi abil saadud kvaliteetsete 

andmeteta ja järgneva hinnanguta selle kohta, kuhu erasektor tõenäoliselt investeerib ja kus 

riiklikku sekkumist rohkem vaja läheb, ei ole ametiasutustel võimalik välja töötada 

ülevaatlikku taristuinvesteeringute kava, mida eeltingimus nõuab. Lairibavõrgu 

kaardistamise andmete kvaliteet on märkimisväärselt paranenud alates selle käivitamisest 

2010. aastal, kuid ei ole alati piisav, kuna suuremad lairibaühenduse pakkujad ei ajakohasta 

kaarti sama kiiresti, kui nad uusi võrke kasutusele võtavad.   

Mitte kõik kontrollitud liikmesriigid ei ole tegelenud probleemidega, mis on seotud nende 

pärandtaristuga 

45. Iga uuritud liikmesriik tegutseb enda tehnoloogilises, konkurentsi- ja õiguskeskkonnas, 

mis mõjutab seda, kuidas kavatseb riik strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid saavutada. 

Poolal ja Ungaril on suhteliselt vähem arenenud telefonisüsteemide vasepõhine 

pärandtaristu. Kui avaliku sektori asutused rakendasid lairibataristu riigihangeteks 

puudujäägi rahastamise mudelit (vt 6. selgitus), oli tulemuseks tavaliselt kaabli ja kiudoptika 

kasutamine.  
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6. selgitus. Avaliku sektori toetus lairibaühendusele 

Komisjoni sõnul25 võib lairibaühenduse avaliku sektori toetuse jagada nelja liiki: 

- otseinvesteeringud (avaliku sektori juhitav munitsipaalinvesteeringute mudel) — võrgu 

kasutuselevõttu ja käitamist kontrollib avaliku sektori asutus ning võrk on kättesaadav kõigile 

operaatoritele (nn hulgimüügitasandi avatud juurdepääsuvõrk); 

- kaudsed investeeringud (erasektori juhitav munitsipaalinvesteeringute mudel) — eraettevõte 

ehitab riigi tellimusel avatud võrgu, mille kaudu saavad operaatorid individuaalsetele tarbijatele oma 

teenuseid pakkuda; 

- toetus kogukonna juhitud algatustele (kogukondliku lairibaühenduse mudel) — „alt üles“ 

lähenemisviis, mille raames toimub lairibaühenduse kasutuselevõtt tänu kohalikke elanikke kaasavale 

eraalgatusele;  

- operaatori toetamine (puudujäägi rahastamise mudel) — avaliku sektori asutus eraldab summa, mis 

on vajalik, et katta tühimik erasektori jaoks äriliselt tasuva investeeringu ja piisava taristu tagamiseks 

vajamineva summa vahel.  

46. Saksamaal, Itaalias ja Iirimaal on hästi väljaarendatud vasepõhine pärandtaristu. 

Saksamaal ja Itaalias kasutati neil juhtudel, kui lairibataristu riigihangetes rakendati 

puudujäägi rahastamise mudelit, eelkõige turgu valitseva operaatori (riiklik 

telekommunikatsioonioperaator) omandis olevat vasepõhist taristut. Iirimaal kasutatakse 

puudujäägi rahastamise mudelit riikliku lairibaühenduse kavaga seotud riigihanke puhul, 

kuid hankeprotsess on üles ehitatud selliselt, et kiirusele esitatud nõuete tõttu ei soodusta 

see vase kasutamist. Itaalias otsustasid ametiasutused 2016. aastal kasutada 

otseinvesteeringute mudelit riigihangete puhul, mida korraldatakse lairibaühenduse 

kasutuselevõtmiseks hulgimüügitasandi avatud juurdepääsuvõrgu kaudu. Selle tulemusena 

on suurenenud kiudoptiliste lahenduste kasutamine ning paranenud juurdepääs taristule ja 

teenustele taskukohase hinnaga.  

                                                      

25 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/main-financing-tools. 
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47. Saksamaal kasutab turgu valitsev operaator lairibaühenduse kättesaadavuse 

parandamiseks järjest enam vektortehnoloogiat. See on tehnoloogia, mis võimaldab kiiremat 

ühendust vaskkaabelliinide kaudu. Selle abil on praegu võimalik saavutada kiirus vahemikus 

60–100 Mbit/s. On võimalik, et tulevikus ületab allalaadimise kiirus 100 Mbit/s. 

48. Vektortehnoloogia eelis on see, et see on odavam kui uue taristu rajamine. Sel on aga ka 

omad piirangud. Esiteks kehtib reklaamitud kiirus piiratud hulgale kasutajatele – mida 

rohkem kasutajaid, seda väiksem on kiirus. Teiseks on tegemist lühiajalise lahendusega: see 

ei ole tulevikukindel, nagu kiudoptiline ja koaksiaalkaabelvõrk. Tehnoloogia võib olla piisav, 

et saavutada strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid, kuid tõenäoliselt ei piisa sellest 2025. 

aastaks seatud ambitsioonikate gigabitiühiskonna eesmärkide saavutamiseks, mis eeldab 

ühendust kiirusega 1 Gbit/s (punkt 8). Kolmandaks on vektortehnoloogia eelduseks see, et 

kliendiliinile omab füüsilist juurdepääsu vaid üks teenuseosutaja (joonis 1), mis võib 

konkurentsi piirata. Selle probleemi lahendamiseks teatas Saksamaa 2016. aasta septembris 

pärast põhjalikke arutelusid komisjoniga oma kavatsusest kasutada virtuaalse eraldatud 

kliendiliini toodet (VULA) seoses avaliku sektori rahastatava lairibataristu kasutuselevõtuga 

(vt 7. selgitus). 

7. selgitus. Vektortehnoloogia reguleerimine Saksamaal VULA abil  

VULA toode eeldab, et võrguoperaator edastab konkurentide andmesideliikluse tingimustel, mis 

sarnanevad tingimustega, mis konkurentidel oleks olnud füüsilise juurdepääsu korral 

vaskkaabelliinidele. See säilitab konkurentide jaoks võimaluse teha klientidele mitmekesiseid kiire 

internetiühenduse pakkumisi isegi siis, kui võrguoperaator kasutab vektortehnoloogiat. 

2016. aasta septembris teavitas Saksamaa komisjoni kolmest VULA tootest, mida 

telekommunikatsiooniettevõtted pakuvad oma lairibaühenduse projektides riikliku lairibaühenduse 

kava alusel. Komisjon avaldas 2017. aasta augustis otsuse, milles ta leidis, et VULA toodete 

kasutuselevõtmine võib korvata vektortehnoloogia negatiivse mõju avaliku sektori rahastatava 

lairibataristu jaoks.  

Sellest hoolimata on VULA näol tegemist keerulise lahendusega ja mõned eksperdid peavad seda 

tagasiminekuks. Teised operaatorid saavad kasutada üksnes turgu valitseva operaatori poolt 

pakutavaid teenuseid, sest nende uusi tooteid teenuse tasandil ei toetata. Seetõttu otsustavad teised 
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operaatorid sageli kasutusele võtta kiudoptilised võrgud, mõistes, et oma taristu loomine on 

majanduslikult tasuvam (vt ka punkt 66). 

Liikmesriikide edukust lairibaühenduse eesmärkide saavutamisel mõjutasid mitmesugused 

tegurid 

49. Kontrollikoda uuris lairibaühenduse kavade rakendamist liikmesriikides, et tuvastada 

lairibaühenduse eesmärkide saavutamist piiravad tegurid. Kontrollikoda keskendus 

rahastamisele maapiirkondades, kehtestatud regulatiivsele ja konkurentsikeskkonnale ning 

eri programmitöö perioodide ja rahastamisallikate vahelisele koordineerimisele. 

Mõnes liikmesriigis ei ole rahastamist maapiirkondades ja linnalähedastes piirkondades 

nõuetekohaselt käsitletud 

50. Kontrollikoda hindas, kas liikmesriigid ja EIP analüüsisid vajadust lairibaühenduse järele 

eri piirkondades (linna-, linnalähedastes ja maapiirkondades26). Kontrolliti ka seda, kas nad 

olid kindlaks määranud asjakohased rahastamisallikad ja eraldanud vastavad vahendid, et 

arvestada iga piirkonna eripära, tagada vastastikune täiendavus ja vältida kattumist. 

51. Nagu punktis 9 selgitatud, hinnati 2020. aasta lairibaühenduse alaste eesmärkide 

saavutamiseks vajamineva summa suuruseks 2013. aastal kuni 250 miljardit eurot. Ühtlasi 

prognoosis EIP, et pool kuludest kantakse maapiirkondades, kus elab 20% elanikkonnast.  

Kontrollitud liikmesriigid 

52. Suurem osa lairibaühendusse tehtavatest investeeringutest pärineb eraoperaatoritelt. 

Ülejäänud rahalised vahendid ehk nn rahastamispuudujäägi katmine otsustatakse riiklikul 

tasandil. Neli uuritud liikmesriiki (Ungari, Iirimaa, Itaalia ja Poola) tegid kindlaks 

rahastamispuudujäägi suuruse. Kuigi kõik uuritud liikmesriigid kasutasid ELi vahendeid, 

pärineb suurem osa lairibaühendusele antavast avaliku sektori toetusest riigieelarvest (v.a 

                                                      

26 Linnapiirkonnad on piirkonnad, kus on rohkem kui 500 elanikku km² kohta; linnalähedastes 
piirkondades on 100–500 elanikku km² kohta ja maapiirkondades on vähem kui 100 elanikku 
km² kohta. 
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Poola ja Ungari puhul).27 Viiest kontrollitud liikmesriigist kolm selgitasid välja piirkonnad, kus 

lairibaühenduse kiirus on ebapiisav, ning eraldasid Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide ja avaliku sektori vahendeid. 

53. Kontrollikoda leidis, et neist liikmesriikidest, kes olid rahastamispuudujäägi suuruse 

kindlaks teinud, olid ainult Ungari ja Itaalia eraldanud piisavalt vahendeid, et tagada kiire 

lairibaühenduse kättesaadavus kõigile kodumajapidamistele. Ungari ametiasutused viisid 

aastail 2014–2015 läbi lairibataristu kaardistamise ja tegid kindlaks, et ühenduseta oli 

883 000 klienti. Eraoperaatorid võtsid ülesandeks tagada ühendus 384 000 kliendile, millest 

tulenevalt jääb avalikku sekkumise hooleks veidi vähem kui 500 000 klienti. Ametiasutused 

korraldasid mitu projektikonkurssi ja eraldasid 164 miljonit eurot ERFist ja 29 miljonit eurot 

riigieelarvest, et anda operaatoritele puudujäägi rahastamise mudeli alusel 193 miljonit 

eurot toetust koguinvesteeringuks, mis hõlmab ka 240 miljoni euro ulatuses 

erainvesteeringuid.   

54. Itaalia ametiasutused kaardistasid lairibataristu 2016. ja 2017. aastal ning võtsid 

kohustuse eraldada 3 miljardit eurot lairibaühenduse rahastamiseks kõigis piirkondades, kus 

see ei ole majanduslikult tasuv. Ametiasutused otsustasid kasutada otseinvesteeringute 

mudelit (6. selgitus), et rajada hulgimüügitasandi avatud juurdepääsuvõrk. Auditi toimumise 

ajal ei olnud avaliku sektori eraldatav summa veel kinnitatud, kuid hinnanguliselt oli see 

1,4 miljardit eurot ERFist ja EAFRD-st (sealhulgas riiklik kaasrahastamine) ja 1,6 miljardit 

eurot teistest riiklikest allikatest.  

55. Iirimaal tehti 2013. aastal alanud kaardistamise käigus kindlaks riikliku lairibaühenduse 

kava raames teostatava sekkumise ulatus, mis oli esialgu 757 000 klienti. Kaardistamine viidi 

lõpule 2017. aasta aprillis ja tulemuseks jäi 540 000 kliendi hõlmamine riikliku sekkumise 

raames, sest turgu valitsev operaator oli otsustanud hõlmata 300 000 klienti ja osa kliente 

lisati juurde. Iiri valitsus eraldas lairibaühenduse kasutuselevõtmiseks aastail 2016–2021 

275 miljonit eurot, mis sisaldab 75 miljonit eurot ERFist. Ehkki hankemenetlus ei olnud auditi 

toimumise ajaks lõpule viidud, on äärmiselt ebatõenäoline, et see summa suudaks 

                                                      

27 Itaalias 53%, Iirimaal 73% ja Saksamaal üle 90%. 
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rahastamispuudujääki katta. Lisaks otsustasid kolmest järelejäänud pakkujast kaks 2017. 

aasta septembri ja 2018. aasta jaanuari vahelisel ajal menetluses osalemisest loobuda. Nüüd, 

kus hankemenetluses osaleb vaid üks pakkuja, on 2018. aasta märtsi seisuga ebaselge, millist 

mõju avaldab see lairibaühenduse kasutuselevõtmisele. 

56. Saksamaal ei hinnanud ametiasutused kulusid, mis kaasnevad ühenduse kiirusega 30 

Mbit/s tagamisega kõigile kodumajapidamistele, ja ei tegelenud seega 

investeerimispuudujäägiga kesktasandil.28 Saksamaa valitsus eraldas riikliku lairibaühenduse 

kava raames perioodiks 2014–2017 rohkem kui 4 miljardit eurot kohalike omavalitsuste 

lairibaprojektide rahastamiseks. 16 liidumaal ja föderaalsel investeerimispangal29 on eraldi 

rahastamiskavad.30 Lisaks eraldatakse lairibaühendusele ELi vahenditest 362 miljonit eurot: 

225 miljonit eurot EAFRD-st ja 137 miljonit eurot ERFist. EIP on alates 2014. aastast andnud 

kuus laenu kogusummas 2,2 miljardit eurot. Et aga Saksamaa ametiasutused ei ole 

rahastamispuudujääki analüüsinud, ei ole selge, kas eraldatud avalikust toetusest piisab, et 

tagada kiiruse 30 Mbit/s kättesaadavus 100%. 

57. 2014. aasta jaanuaris avaldatud Poola riikliku lairibaühenduse kava kohaselt tuli kiire 

lairibaühendus tagada veel hinnanguliselt 5,7 miljonile kodumajapidamisele 

kogumaksumusega 4,3 miljardit eurot. Eraoperaatorid hõlmaksid 3,1 miljonit 

kodumajapidamist majanduslikult tasuvates piirkondades maksumusega 2–3 miljardit eurot. 

Digitaalse Poola rakenduskava jaoks kättesaadavaks tehtud ERFi vahendite suuruseks 

hinnatakse riiklikus lairibaühenduse kavas 1,3–2,2 miljardit eurot. Auditi ajal ei olnud aga 

kahte riiklikus lairibaühenduse kavas määratletud riiklikku rahastamisvahendit31 kasutusel ja 

võimalikke uusi lairibaarenduse rahastamisallikaid ei olnud kindlaks tehtud. 2018. aasta 

jaanuari seisuga oli korraldatud kolm Digitaalse Poola rakenduskava projektikonkurssi ja 

                                                      

28 Ühe konsultatsioonifirma hinnangul on kiudoptika kasutuselevõtmise kulud 45 miljardit eurot, 
kui taaskasutada sünergiat juba olemasoleva taristuga. WIK- Studie Treiber für den Ausbau 
hochbitratiger Infrastrukturen, lk 8. 

29 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

30 Näiteks Baieri liidumaa on lairibaühenduse jaoks eraldanud 1,5 miljardit eurot. 

31 Poola investeerimisprogrammi ja avatud pensionifondide vahendid summas 1,75–2,5 miljardit 
eurot (7–10 miljardit Poola zlotti). 
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rakendatud ühte rahastamisvahendit. Kontrollikoja hinnangul võib nüüd, kus enamik ERFi 

vahenditest on juba eraldatud, hinnanguliselt 1,3 miljonit kõige raskemini juurdepääsetavat 

kodumajapidamist ühenduseta jääda, kui täiendavaid rahastamisallikaid ei leita. 

EIP poolne rahastamine  

58. EIP strateegia kajastab Euroopa digitaalarengu tegevuskava kolme lairibaühenduse alast 

eesmärki oma tegevuskavades aastateks 2014–2016 ja 2017–2019. Lairibataristu 

rahastamiseks võib EIP kasutada mitmesuguseid laene ja rahastamisvahendeid sõltuvalt 

projektide suurusest ja riskitasemest. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

eesmärk on rahastada keskmiseid ja suuri (vastavalt 15–50 miljonit eurot ja üle 50 miljoni 

euro) riskantsemaid projekte. Euroopa ühendamise lairibaühenduse fond (CEBF), mis 2017. 

aasta detsembris veel ei toiminud, on esmajoones ette nähtud väiksemate projektide (kuni 

30 miljonit eurot) rahastamiseks.  

59. EIP eraldas ajavahemikul 2015–2017 EFSIst 2 miljardit eurot lairibaühendusega seotud 

projektide rahastamiseks. Kontrollikoda uuris üht EFSI kaudu rahastatud projekti, mille kulud 

moodustavad mainitud summast umbes veerandi — EFSI laenu summa oli 500 miljonit 

eurot, projekti kogumaksumus oli 1,8 miljardit eurot. Projekti eesmärk oli parandada 

lairibaühenduse kättesaadavust tänu kiudoptika kasutamisele.  

60. Kontrollikoda leidis projektis kolm tõsist puudust. Esiteks ei keskendunud projekt 

alateenindatud piirkondadele, vaid parandas kiire lairibaühenduse kättesaadavust peamiselt 

piirkondades, mis on majanduslikult elujõulised, nagu linnad. Teiseks ei leidnud kontrollikoda 

tõendeid selle kohta, et EFSI oleks parim rahastamisvahend. Projekti suuruse ja piirkondade 

tõttu, kus selle abil lairibaühendus kasutusele võeti, oleks seda saanud rahastada EIP 

laenuga. Kolmandaks, teatud piirkondade jaoks oli projekt juba saanud ligi 400 miljonit eurot 

toetust ERFist, mis vähendas riski EIP jaoks.  

61. CEBFi kavandatud maht on ligikaudu 500 miljonit eurot: 100 miljonit eurot komisjonilt 

CEFi kaudu32, 140 miljonit eurot EIP-lt (omavahendid ja EFSI), 150 miljonit eurot teistelt 

                                                      

32 Need 100 miljonit eurot on eraldatud CEFi rahastamisvahendi jaoks mõeldud 156 miljonist 
eurost. 
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rahvusvahelistelt finantseerimisasutustelt ja riiklikelt tugipankadelt33 ning kavandatud 

vähemalt 100 miljoni euro suurune panus erainvestoritelt. Auditi tegemise ajal pidi CEBF 

kavakohaselt tegevust alustama 2018. aasta alguses. CEBF on mõeldud väiksemahuliste ja 

suurema riskiga lairibaühenduse projektide finantseerimiseks alateenindatud piirkondades 

omakapitali ja kvaasiomakapitali abil. Väiksemad projektid võib koondada, et saavutada 

kriitiline suurus CEBFi toetuse saamiseks.  

62. CEBFist on kavas ajavahemikus 2017–2021 igal aastal investeerida 7-sse kuni 12-sse 

lairibaühenduse projekti. See peaks toetama lairibaühenduse võimaldamist 3–6 miljonile 

kodumajapidamisele. CEBF on mõeldud täiendama muid EIP rahastamisvahendeid, mis 

keskenduvad väiksematele projektidele. CEBFi kavandatud suurus, ligikaudu 500 miljonit 

eurot, tähendab aga seda, et sellest saab vaid vähesel määral toetada vajalikke 

investeeringuid vähese lairibaühenduse kättesaadavusega piirkondades.  

Mõnes liikmesriigis põhjustas probleeme õigus- ja konkurentsikeskkond 

63. Kontrollikoda uuris, kas liikmesriigid olid kooskõlas asjassepuutuvate ELi õigusaktidega 

kehtestanud asjakohase õigus- ja regulatiivse keskkonna, mis peaks soodustama konkurentsi 

lairibateenuste pakkumisel. Sel eesmärgil analüüsis kontrollikoda kõiki valimisse kuulunud 

liikmesriike, võttes arvesse järgmist: 

• komisjoni soovitus reguleeritud juurdepääsu kohta järgmise põlvkonna 

juurdepääsuvõrkudele34,  

• direktiiv universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul35,  

                                                      

33 Nt KfW Bankengruppe, Cassa Depositi e Prestiti ja Caisse des dépôts et consignations. 

34 Komisjoni soovitus 2010/572/EL. 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse 
ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse 
direktiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51). 
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• komisjoni soovitus järjepidevate mittediskrimineerimiskohustuste ja 

kuluarvestusmeetodite kohta eesmärgiga edendada konkurentsi ja parandada 

lairibaühendusse investeerimise keskkonda36.  

64. Kontrollikoda leidis, et Ungaril, Itaalial ja Poolal oli asjakohane lairibaühenduse regulatiiv- 

ja konkurentsikeskkond. Iirimaal ja Saksamaal leiti puudusi, mis põhjustavad 

konkurentsialaseid probleeme.  

65. Iirimaal registreeris ComReg (riigi reguleeriv asutus) 2015. ja 2016. aastal mitmeid 

operaatorite kaebusi juhtumite kohta alates 2010. aastast, mis puudutavad võrgule 

juurdepääsu ja hinnakujundust. Kaebuste analüüsimise protsess oli pikk ja viis mõnel juhul 

õiguslike meetmeteni (mille tulemused ei olnud auditi ajal selgunud), sest turgu valitsev 

operaator ei täitnud otsuse või õiguskaitsevahendi nõudeid. Iirimaa suutlikkus oma 

seadusandlikke otsuseid ja parandusmeetmeid jõustada oli seega piiratud. Kontrollikoda 

märgib, et ComReg otsib võimalusi oma volituste suurendamiseks. 

66. Saksamaal leidis kontrollikoda kolm konkurentsikeskkonda mõjutavat puudust: 

• hoolimata üle nelja aasta kehtinud õiguslikust kohustusest teha operaatori vahetamine 

lihtsaks, näitab riigi reguleerivale asutusele esitatud kaebuste arv, et lairibaühenduse 

pakkuja vahetamine on jätkuvalt problemaatiline, kuna see on aeganõudev ja klientide 

jaoks sageli kahjulik; 

• 2015. ja 2016. aastal tehtud sõltumatu test näitas, et ainult 12% kasutajate 

andmeedastuskiirus vastas lepingus sätestatule;37  

• alternatiivsed operaatorid ei ole rahul sellega, mis tüüpi teenuseid on neil võimalik 

VULA kaudu pakkuda, ega ka vektortehnoloogia reguleerimise meetodiga (punktid 47–

                                                      

36 Komisjoni soovitus 2013/466/EL. 

37 2017. aasta juunis avaldatud läbipaistvuse määruse eesmärk on seda probleemi käsitleda, 
esitades püsi- ja mobiilvõrgu operaatoritele nõude anda rohkem teavet, muu hulgas tegeliku 
andmeedastuskiiruse kohta.  
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48) kaudu pakkuda. Seetõttu on mõned operaatorid otsustanud ehitada omaenda 

kiudoptilise võrgu. 

Lairibaühenduse investeeringutele antav riigiabi 

67. Liikmesriikide tehtavaid avaliku sektori investeeringuid lairibaühendusse, nagu ka kõiki 

teisi investeeringuliike, reguleerivad riigiabi eeskirjad, mille eesmärk on piirata igasugust 

konkurentsi moonutamist avaliku sektori toetuse puhul38. Lairibaalase riigiabi suunised võeti 

vastu 2009. aastal ja vaadati üle 2013. aasta jaanuaris. Nendes määratletakse riigi võimaliku 

sekkumise ulatus seoses lairibaühendusega, mille kiirus on 30 Mbit/s, liigitades eri 

piirkonnad mustaks, halliks või valgeks, olenevalt sellest, kui suur on teenuse pakkumise 

konkurents piirkonnas39. Valged alad on põhimõtteliselt riigiabikõlblikud. Hallidel aladel peab 

komisjon tegema üksikasjalikuma analüüsi, et välja selgitada, kas riigi sekkumine on vajalik. 

Mustadel aladel pakutakse lairibateenuseid konkurentsitingimustel ja riigiabi on lubatud 

ainult teatud tingimustel, arvestades muu hulgas seda, kas teenuse osutamises on toimunud 

põhjalik muutus.  

68. Komisjoni seisukoht on, et kuigi need suunised viitavad digitaalarengu tegevuskavale, 

milles mainitakse konkreetselt kiirust 30 Mbit/s, on need asjakohased ka 100 Mbit/s ja 

gigabitiühiskonna eesmärkide jaoks. Mõned liikmesriigid tõlgendavad riigiabi suuniseid aga 

erinevalt: nad on seisukohal, et rahastamine riiklikest vahenditest on keelatud, kui 

sekkumise tulemusel suureneb kiirus üle 30 Mbit/s mustadel ja hallidel aladel. Tõlgendamise 

erinevuse tõttu on liikmesriigid otsustanud mitte kasutada avaliku sektori investeeringuid, et 

toetada operaatoreid mustadel ja hallidel aladel. 

                                                      

38 Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklid 26 ja 107. 

39 Valgetel aladel ei tegutse ühtegi lairibaühenduse teenuste osutajat ja järgmise kolme aasta 
jooksul ei ole seda ka oodata. Hallidel aladel tegutseb juba üks aktiivne (taristupõhine) 
teenuseosutaja, kuid teist võrku järgmise kolme aasta jooksul tõenäoliselt arendama ei hakata. 
Mustadel aladel toimib või hakkab järgmise kolme aasta jooksul toimima vähemalt kaks eri 
operaatorite lairibaühenduse põhivõrku. 
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Avaliku sektori investeeringute väljatõrjumine 

69. Operaatorid ei ole praegu juriidiliselt kohustatud täitma kaardistamise käigus koostatud 

arenduskava. Operaator võib otsustada mitte rajada lairibaühendust piirkonda, kuhu ta oli 

varem kavatsenud investeerida. Samuti võib operaator otsustada rajada lairibaühenduse 

piirkonnas, kuhu ta varem ei plaaninud investeerida, mis võib avaliku sektori investeeringud 

välja tõrjuda (vt 8. selgitus). Mõlemad juhud toovad kaasa viivituse lairibaühenduse 

tagamisel turutõrkega piirkondades. 

8. selgitus. Avaliku taristu väljatõrjumine erasektori investeeringute poolt alateenindatud 

piirkondades 

Pärast turutõrkega piirkondade kindlakstegemist püüdsid mõned liikmesriigid kaasata erasektori 

investeeringuid majanduslikult tasuvates piirkondades, sõlmides operaatoritega lepingud. 

Kaardistamise tulemused ei ole aga kõigis liikmesriikides siduvad ning avalikud arutelud valgete ja 

hallide alade üle on väga aeganõudvad. Ühe juhtumi puhul Saksamaal otsustas turgu valitsev 

operaator investeerida varem turutõrkega piirkonnaks liigitatud piirkondadesse, kui avaliku sektori 

investeering oli kavandamisel või käivitatud. Turgu valitsev operaator otsustas võrku ühendada kõige 

kasumlikumad kliendid ehk n-ö noppis välja parimad palad. Sellest tingituna jäeti avalikest 

vahenditest rahastatavale projektile kõige keerulisemate ja kulukamate klientide ühendamine, mis 

suurendas avaliku sektori toetuse kulusid.  

Mõned liikmesriigid parandasid lairibaühenduse investeeringute kooskõlastamise 

protsessi, kuid kontrollikoda leidis, et ühes liikmesriigis puudus kooskõlastamine eri 

programmitöö perioodide vahel  

70. Kontrollikoda kontrollis, kas liikmesriigid haldasid ja koordineerisid lairibaühenduse 

projekte nõuetekohasel tasandil ning tagasid mastaabisäästu koos asjakohase tehnilise ja 

haldussuutlikkusega. Samuti kontrollis kontrollikoda, kas liikmesriigid kooskõlastasid oma 

meetmed programmitöö perioodide vahel, et liikmesriigi strateegiale kõige paremini kaasa 

aidata. 
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Lairibaühendusse investeerimise protsessi kooskõlastamine 

71. Kolmes kontrollitud liikmesriigis – Iirimaal, Itaalias ja Ungaris – leidis kontrollikoda, et 

kooskõlastamine asjakohasel tasemel toetas lairibaühenduse kasutuselevõttu ja tagas 

mastaabisäästu. Näiteks Iirimaal teeb riikliku lairibaühenduse kava rakendamise üle 

järelevalvet kommunikatsiooni-, kliimameetmete ja keskkonnaministeerium. Ministeerium 

tagab lairibaühenduse strateegia elluviimise riiklikest toetustest (ERF ja riigieelarve) ja 

haldab sellega seotud hankemenetlusi riigi tasandil. 

72. Itaalias ei kooskõlastatud programmitöö perioodi 2007–2013 esimestel aastatel 

lairibaühenduse rahastamisallikaid ERFi, EAFRD ja riiklike fondide vahel. Programmitöö 

perioodil 2014–2020 vastutab riikliku lairibaühenduse kava rakendamise eest üksainus 

üksus, ettevõte nimega Infratel, mis kuulub täielikult majandusarengu ministeeriumile. 

Infrateli ülesanne on riiklikku lairibaühenduse kava rakendada ja selle üle seiret teha, mis 

hõlmab ka hankemenetluse juhtimist. Infratel koordineerib ka riigi, piirkonna, ERFi ja EAFRD 

eraldatavaid vahendeid. Rahalise toetuse eri allikad aitavad seega koordineeritud viisil kaasa 

lairibaühendusega seotud eesmärkide täitmisele. 

73. Ungaris avaldas valitsus riikliku lairibaühenduse kava 2014. aastal (riigi 

infokommunikatsiooni strateegia) ja ülikiire interneti kava (SZIP) käivitati 2015. aastal, et 

tagada kiire lairibaühenduse kasutuselevõtt. Lairibataristu kasutuselevõtu eesmärgil 

hallatakse ERFi ja riiklikke vahendeid programmitöö perioodil 2014–2020 tsentraliseeritult.  

74. Poolas leidis kontrollikoda, et rahastamisallikate koordineerimine oli paranenud. 

Programmitöö perioodil 2007–2013 kasutati ERFi koos riiklike vahenditega. Ehkki riiklike ja 

piirkondlike rakenduskavade ulatus oli selgelt piiritletud, esines iga piirkondliku 

rakenduskava puhul viivitusi seoses magistraaltaristu toetuskavast teavitamisega, mis 

omakorda põhjustas viivitusi nn viimase miili rakendamisel. Perioodil 2014–2020, mil toetust 

eraldatakse üheainsa ERFi rakenduskava kaudu, ei leidnud kontrollikoda toetuse kattumisega 

seotud probleeme.  

75. Saksamaal leidis kontrollikoda puudulikku koordineerimist erinevate rahastamisallikate 

kasutamisel. Lairibaühenduse kasutuselevõtu eest vastutab piirkondlik (liidumaa) ja kohalik 

tasand, toetuse eraldamine toimub aga riiklikul ja piirkondlikul tasandil, mis põhjustab 
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lairibataristu killustatust. Lisaks kahe EAFRD kava ja kaheksa ERFi kava kaudu kättesaadavaks 

tehtud ELi vahenditele ning riiklikele vahenditele digitaalarengu tegevuskava aastate 2014–

2017 riiklikust kavast on 16 liidumaal ja föderaalsel investeerimispangal40 eraldi 

rahastamiskavad (punkt 56). 2017. aasta detsembri lõpus ei olnud ühtki projekti lõpule 

viidud, ehkki piirkondlikud valitsused olid eraldanud üle 3 miljardi euro. 

Programmitöö perioodide vaheline kooskõlastamine Poolas 

76. Poolas leidis kontrollikoda, et ametiasutused ei olnud suutnud tagada rahaliste vahendite 

koordineeritud kasutamist eelmise ja praeguse programmitöö perioodi jooksul.  

77. Programmitöö perioodil kasutati 240 miljonit eurot ELi vahendeid lairibataristu 

ehitamiseks alateenindatud piirkondades Ida-Poola viies piirkonnas; projektide 

kogumaksumus oli 347 miljonit eurot. Projekte käsitleti suurprojektidena ja need kiideti 

heaks komisjoni poolt otse. Nende suhtes kohaldati ka komisjoni riigiabi otsust. Riiklikud ja 

piirkondlikud ametiasutused eeldasid, et viimase miili ühenduse tagavad eraoperaatorid otse 

või et eraoperaatoreid toetatakse programmitöö perioodil 2014–2020 Digitaalse Poola 

rakenduskavast.  

78. Digitaalse Poola rakenduskava projektikonkursid ei motiveerinud aga pakkujaid ühinema 

perioodil 2007–2013 rahastatud magistraaltaristuga. Auditi ajal (2017. aasta juunis) oli 

magistraali võimsusest kasutusel alla 1%. Kontrollikojale ei esitatud tõendeid selle kohta, et 

Poola oleks sellise alakasutuse suhtes tõhusaid meetmeid võtnud.  

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

79. Kontrollikoda jõudis järeldusele, et hoolimata edusammudest ei suudeta 2020. aastaks 

kõiki lairibaühenduse eesmärke täita. Kõik liikmesriigid saavutasid 2016. aastaks 

lairibaühenduse baasteenuse eesmärgi. Kaks viiest uuritud liikmesriigist võivad saavutada 

2020. aastaks eesmärgi tagada lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbit/s, kuid enamikus 

liikmesriikides on endiselt probleemiks maapiirkonnad. Ehkki ükski läbivaadatud 

liikmesriikidest ei saavuta tõenäoliselt 2020. aastaks liitumisele seatud eesmärki, võib kolmel 

                                                      

40 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
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kontrollitud liikmesriigil olla praeguste kavade kohaselt hea võimalus saavutada 2025. 

aastaks seatud eesmärgid. Liikmesriigid hindasid komisjoni antud toetust positiivselt, kuid 

selle järelevalve ei ole peadirektoraatide vahel koordineeritud (punktid 16–34).  

80. Kõik liikmesriigid töötasid välja lairibaühenduse strateegiad, kuid mõned neist avaldati 

ettenähtud tähtajast (2012) hiljem ja kontrollikoja uuritud strateegiates esines puudusi. 

Strateegiad ei olnud alati kooskõlas strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidega: mõned 

seadsid eesmärke, mis olid ambitsioonikamad kui strateegia „Euroopa 2020“ omad, kuid 

ükski uuritud liikmesriik ei lisanud oma strateegiasse eesmärgiga 3 (50% kodumajapidamiste 

liitumine ülikiire lairibaühendusega) seotud riiklikku eesmärki (punktid 36–40). Vastavalt 

eeltingimustele, mis kehtivad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele perioodil 2014–

2020, peavad liikmesriigid koostama riiklikud või piirkondlikud kavad, mis sisaldavad 

üksikasju kavandatud investeeringute kohta. Komisjon hindas tingimused kõigis kontrollitud 

liikmesriikides täidetuks, kuid kontrollikoda leidis näite ühe põhielemendi puudumise kohta: 

Saksamaal puudusid piisava kvaliteediga andmed, mis oleksid üksikasjaliku investeerimiskava 

aluseks, ehkki kaardistamise andmed on viimastel aastatel paranenud (punkt 41). 

81. Liikmesriikide otsuseid lairibaühenduse investeeringute kohta mõjutab nende 

olemasolev pärandtaristu. Erinevalt Poolast ja Ungarist tähendab telefonisüsteemide pärand 

Itaalias, Iirimaal ja Poolas hästi väljaarendatud vasepõhist taristut. Itaalia ja Iirimaa 

kavandasid oma investeeringud eesmärgiga motiveerida pakkujaid minema vaskkaablilt üle 

kiudoptikale, mis võimaldab tunduvalt suuremat kiirust. Saksamaa seevastu kasutab järjest 

enam vektortehnoloogiat. Selle eelis on suurema kiiruse võimaldamine vaskkaabli kaudu, 

kuid erinevalt kiudoptikast ei paku see tulevikukindlat kiirust ja võib piirata konkurentsi 

(punktid 45–48). 

82.  Liikmesriikide edukust lairibaühenduse eesmärkide saavutamisel mõjutasid 

mitmesugused keskkonnategurid. Need on seotud rahastamis-, konkurentsi- ja 

õiguskeskkonnaga. 

83. Läbivaadatud liikmesriikidest ei selgitanud üksnes Saksamaa välja vajaminevat avaliku 

sektori toetuse summat ehk nn rahastamispuudujääki. Kuigi Saksamaa on teinud eri 

allikatest kättesaadavaks üle 8 miljardi euro, ei ole selge, kas sellest piisab. Ülejäänud neljast 

liikmesriigist eraldasid üksnes Ungari ja Itaalia piisavalt riiklikke vahendeid, et saavutada 
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eesmärk 2 – kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele. Näiteks Poolas ei olnud kaks 

riiklikus kavas kindlaksmääratud rahastamisvahendit kasutusel, ning võimalikke uusi 

rahastamisallikaid ei olnud kindlaks tehtud (punktid 52–57). 

84. EIP võib kasutada mitmesuguseid laene ja rahastamisvahendeid, sõltuvalt projektide 

suurusest ja riskitasemest. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) eesmärk on 

rahastada riskantsemaid ja mahukamaid projekte. Kontrollikoda uuris 500 miljoni euro 

suurust laenu, mille EIP sellest fondist ühe lairibaprojekti rahastamiseks andis. Projekt ei 

keskendunud lairibaühenduse kasutuselevõtmisele valgetel ja hallidel aladel ning oli ERFist 

juba ligi 400 miljonit eurot toetust saanud. Seega ei vastanud laen eesmärgile rahastada 

riskantsemaid lairibaühenduse projekte (punktid 58–60). 

85. Ungaris, Itaalias ja Poolas kehtestatud õigus- ja konkurentsikeskkond oli asjakohane. 

Iirimaal võivad riigi reguleeriva asutuse piiratud volitused oma otsuste jõustamiseks 

vähendada mõjusat konkurentsi, Saksamaal mõjutasid konkurentsikeskkonda aga 

mitmesugused probleemid. Saksamaad mõjutas ka asjaolu, et operaatorid ei olnud 

õiguslikult kohustatud täitma kohustusi, mis nad olid eelnevalt oma investeerimiskavade 

suhtes võtnud, mis võib kaasa tuua lisaviivitusi lairibaühenduse pakkumisel piirkondades, kus 

konkurents on piiratud. 2013. aastal ajakohastas komisjon lairibaühenduse riigiabi suunised. 

Sellegipoolest leidis kontrollikoda, et mõned liikmesriigid tõlgendavad suuniseid viisil, mis 

võib piirata avaliku sektori rahalisi vahendeid, mille nad kättesaadavaks teevad sellistes 

piirkondades, kus lairibaühenduse kiirus on juba 30 Mbit/s (punktid 63–69).  

86. Arvestades liikmesriikidele kättesaadavate rahastamisallikate mitmekesisust ja pikki 

ajaperioode, on tõhus koordineerimine edukaks lairibaühendusse investeerimiseks keskse 

tähtsusega. Iirimaal, Itaalias ja Ungaris leidis kontrollikoda, et kooskõlastamine asjakohasel 

tasemel toetas lairibaühenduse pakkumist ja tagas mastaabisäästu. Saksamaal see nii ei 

olnud. Poola kulutas programmitöö perioodil 2007–2013 lairibataristule riigi idaosas 

ligikaudu 240 miljonit eurot. Operaatoritel puudus aga motivatsioon taristut pärast seda 

kasutada. Auditi ajal (2017. aasta juunis) oli taristust kasutusel vähem kui 1%, ja puudusid 

tõendid selle kohta, et Poola ametiasutused küsimusega tegeleksid (punktid 76–78). 

87. Kontrollikoda esitab soovitusi kolmes valdkonnas: strateegiline planeerimine, 

regulatiivne keskkond ja konkurentsi edendamine. 
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Strateegiline planeerimine 

1) Komisjon peaks nõudma kõigilt liikmesriikidelt kolme ELi 2020. aasta eesmärgi 

saavutamise edusammude põhjal nende valdkondade väljatoomist, kus kõnealuseid 

eesmärke ei pruugita 2020. aastaks saavutada, ja võimaluse korral parandusmeetmete 

kirjeldamist.  

Soovituse elluviimise tähtaeg: september 2018. 

2) Kõik liikmesriigid peaksid osana ettevalmistustest 2020. aastale järgnevaks 

programmitöö perioodiks välja töötama muudetud kavad, et näidata, kuidas nad kavatsevad 

asjaomased kõrgetasemelised lairibaühendusele seatud eesmärgid (kas 2025. aastaks seatud 

gigabitiühiskonna või muud eesmärgid) pärast 2020. aastat täita.  

Soovituse elluviimise tähtaeg: detsember 2019. 

3) Komisjon peaks 2020. aastale järgnevaks programmitöö perioodiks välja töötama 

ühtsed, järjepidevad väljundi- ja tulemusnäitajad, mida liikmesriigid saaksid oma 

rakenduskavades kasutada ja mis võimaldaksid edusamme asjaomaste kõrgetasemeliste 

eesmärkidega võrrelda, võttes samal ajal arvesse vajadust näitajate arvu vähendada.  

Soovituse elluviimise tähtaeg: detsember 2019. 

 
Regulatiivne keskkond 

4) Kõik liikmesriigid peaksid üle vaatama oma riigi reguleeriva asutuse volitused vastavalt 

ELi telekommunikatsiooniteenuste muudetud õigusraamistikule, tagamaks, et asutused 

saavad operaatoritelt oma soovituste täitmist nõuda ja nende suhtes parandusmeetmeid (sh 

kohustuste mittetäitmise korral karistusi) rakendada. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: detsember 2019. 

5) Komisjon peaks liikmesriikidele selgitama riigiabi suuniste rakendamist seoses 100 

Mbit/s ja gigabitiühiskonna eesmärkidega. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: detsember 2018. 
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Konkurentsi edendamine rahastamise kaudu 

6) Komisjon peaks toetama liikmesriike hulgimüügitasandi avatud juurdepääsuvõrkude 

rajamise edendamiseks valgetel ja hallidel aladel, töötades välja asjakohase õigusraamistiku, 

juhised ja suunised. Selline võrgustik peaks soodustama asjakohast konkurentsikeskkonda, 

mille tulemusel paraneb teenuse osutamine kasutajatele. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: juuni 2020. 

7) Komisjon peaks levitama parimaid tavasid ning avaldama juhiseid ja suuniseid, et 

ergutada juhtudel, kus see on asjakohane, väikeste projektide koondamist liikmesriikide 

ametiasutuste poolt, mis võimaldaks mastaabisäästu. See peaks muutma kõnealused 

projektid majanduslikult elujõulisemaks ja seega lihtsustama juurdepääsu rahastamisele. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: detsember 2018. 

8) EIP peaks keskendama EFSI ja CEBFi kaudu antava toetuse väikestele ja keskmise 

suurusega projektidele, mis vastaks eesmärgile toetada riskantsemaid projekte. Lisaks 

peaksid väljundi- ja tulemusnäitajad projekti lõpetamisel sisaldama asjakohastel juhtudel 

nende klientide arvu, kellele on ühendus kättesaadav ning kes on võrku ühendatud valgetel 

ja hallidel aladel, samuti viidet lairibaühenduse saavutatavale kiirusele.  

Soovituse elluviimise tähtaeg: detsember 2018. 

 

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana IVANOVA, võttis käesoleva aruande vastu 

21. märtsi 2018. aasta koosolekul Luxembourgis. 

  Kontrollikoja nimel 

 

 

 president 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE 

„LAIRIBAÜHENDUS ELi LIIKMESRIIKIDES: EDUSAMMUDEST HOOLIMATA EI 

SUUDETA TÄITA KÕIKI STRATEEGIA „EUROOPA 2020“ EESMÄRKE“ 

KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

VI. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide seirel võetakse suurel määral arvesse Euroopa 

digitaalse tegevuskava 2020. aasta internetiühenduse eesmärke, kuid nagu kirjeldatakse punktis 33, 

ei võimaldanud see eraldi mõõta, kui suurt mõju avaldas see kiirete ja kui suurt ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule. 

VIII. Komisjon märgib, et EIP toetus ei ole mõeldud suunamiseks valdkondadesse, kus avaliku 

sektori sekkumist tagastamatu abi kujul enim vajatakse. 

EIP märgib, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) määruses nõutakse, et EFSI 

projektid oleksid majanduslikult elujõulised ja ei oleks seepärast suunatud üksnes nendele 

valdkondadele, kus turutõrked on märkimisväärsed. 

IX. 

Esimene loetelupunkt. Vt komisjoni vastus soovitusele 2. 

Teine loetelupunkt. Vt komisjoni vastused soovitustele 5, 6 ja 7. 

Kolmas loetelupunkt. Vt EIP ja komisjoni vastus soovitusele 8. 

SISSEJUHATUS 

2. Vahepeal kuulutati gigabitiühiskonna poole liikumist käsitlevas komisjoni teatises välja 

ambitsioonikamad eesmärgid 2025. aastaks ja komisjoni seadusandlikus ettepanekus Euroopa 

elektroonilise side seadustiku kohta võeti kasutusele väga suure läbilaskevõimega võrgu mõiste. 

4. Euroopa Kontrollikoja nimetatud viit liiki taristud pakuvad erinevat lairibaühenduse taset. Turu ja 

tehnoloogia praeguses arengustaadiumis leitakse, et kiiremat lairibaühendust kui 30 Mb/s suudavad 

pakkuda järgmised tabelis 1 nimetatud tehnoloogiad: i) kiudoptilised juurdepääsuvõrgud (FTTx); ii) 

täiustatud ajakohastatud kaabelvõrgud ja iii) teatavad täiustatud traadita juurdepääsuvõrgud, mis 

suudavad pakkuda abonendile usaldusväärset suurt kiirust. 

7. Komisjon tuletab meelde, et Euroopa digitaalse tegevuskava teatises nimetatud eesmärgid ei ole 

liikmesriikidele õiguslikult siduvad. Komisjon on innustanud liikmesriike oma riiklike või 

piirkondlike lairibaühenduse kavade väljatöötamisel need ambitsioonikad eesmärgid omaks võtma. 

TÄHELEPANEKUD 

28. Komisjon käivitas kolmeaastase projekti, et luua platvorm, mis võimaldaks koguda 

olemasolevaid andmeid lairibaühenduse leviala kaardistamise, teenusekvaliteedi ning riikide 

reguleerivate asutuste, ministeeriumide ja asjaomaste rahvusvaheliste platvormide kogemuste kohta 

(https://www.broadbandmapping.eu/). 

Platvorm peaks hakkama tööle 2018. aastal, kui andmeid hakatakse ühtse Euroopa metoodika 

puudumise tõttu kuvama eri kihtides. Paralleelselt sellega on BERECi võrgu neutraalsuse töörühm 

töötanud võrgu neutraalsuse hindamiseks välja metoodika, mis võimaldab mõõta teenusekvaliteeti 

ja kasutajakogemust, ning arendab praegu selle metoodika testimise vahendit (2018–2019) ja pakub 

selle hiljem välja riikide reguleerivatele asutustele. 

Komisjon alustas ka ühtse metoodika väljatöötamist lairibavõrkude katvuse kaardistamiseks, võttes 

arvesse 2025. aasta ambitsioonikaid gigabitise internetikiiruse eesmärke ja väga suure 

läbilaskevõimega võrkude kontseptsiooni, mis hõlmab muidki atribuute peale allalaadimiskiiruse. 

https://www.broadbandmapping.eu/
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/methodologies/7295-berec-net-neutrality-regulatory-assessment-methodology
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Selle tööga püütakse toetada maapiirkondade lairibaühenduse tegevuskava
1
 (varem kasutatud 

nimetust „maapiirkondade“ töövahend) meedet 3, et luua ühtne metoodika lairibaühendusse 

tehtavate investeeringute kavandamiseks, nendest aru andmiseks ja nende seireks (vt ka komisjoni 

vastus punktile 31). 

31. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide seirel võetakse suurel määral arvesse Euroopa 

digitaalse tegevuskava 2020. aasta internetiühenduse eesmärke, kuid nagu kirjeldatakse punktis 33, 

ei võimalda see eraldi mõõta, kui suurt mõju avaldas see kiirete ja kui suurt ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule. 

Komisjon tunnistab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kulude ja tulemuste seiret saaks 

täiustada, et ELi lairibaühenduse eesmärke paremini arvesse võtta. 

Seoses sellega töötatakse 2017. aasta novembris CNECT, AGRI, REGIO ja COMP 

peadirektoraatide koordineeritud algatuse alusel käivitatud komisjoni maapiirkondade 

lairibaühenduse tegevuskava raames muu hulgas välja lairibaühendusse tehtavate investeeringute ja 

täiustatud lairibaühenduse ELi maapiirkondadesse viimiseks võetavatele meetmetele lisanduvate 

ELi toetuste (sh tööreisid nendesse liikmesriikidesse ja piirkondadesse, kus lairibaühenduse 

kättesaadavus maapiirkondades on madal) kavandamise, neist aru andmise ja nende seire ühtne 

metoodika. 

32. Komisjon jälgib tähelepanelikult lairibaühenduse turu arengut ning avaldab mitmeid näitajaid, 

mis on aja jooksul muutunud ja kirjeldavad praegu muid aspekte. 

Ehkki 100 Mb/s kiirusega ühenduse katvuse ja kasutuselevõtmise andmed olid juba kättesaadavad, 

ei kaasatud neid digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksisse (DESI). DESI 2018. aasta riigiprofiilid 

sisaldavad ülikiire lairibaühenduse (vähemalt 100 Mb/s) kättesaadavust ja kasutuselevõttu. 

33. Programmitöö perioodil 2014–2020 kasutati lihtsustamise huvides piiratud arvu ühiseid 

väljundinäitajaid. Määruse (EL) nr 1301/2013 (Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta) I lisas on 

ette nähtud, et IKT-taristu ühiseks väljundnäitajaks on „Lisandunud leibkondade arv, kellel on 

võimalik kasutada lairibaühendust, mille kiirus on vähemalt 30 Mb/s“ kooskõlas kahe esimese 

Euroopa digitaalses tegevuskavas sätestatud 2020. aasta eesmärgiga. Seda näitajat peeti kõige 

mitmekülgsemaks, et kajastada kõigi kiire ja ülikiire lairibaühenduse kasutuselevõtmise projektide 

tulemusi. 

Nagu eespool märgitud, tunnistab komisjon, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

tulemuste seiret saaks täiustada, et ELi lairibaühenduse eesmärke paremini arvesse võtta. 

34. Nagu kirjeldati 2016. aasta Euroopa digitaalarengu aruandes, on Iirimaa valitsuse poolt 2015. 

aasta detsembris kontrollikoja osutatud kava rakendamise raames käivitatud riigihange põrkunud 

mitmetele probleemidele, mh seoses sekkumispiirkonna kaardistamisega. Komisjon (COMP 

peadirektoraat) andis Iiri ametiasutustele kõik vajalikud juhised tagamaks, et sekkumispiirkonna 

määramine toimuks kooskõlas riigiabi eeskirjadega. Komisjon jätkab Iirimaa kava hoolikat seiret ja 

Iirimaa ametiasutuste juhendamist, kui viimased seda soovivad. Nagu selliste kontaktide puhul 

reegliks, on kõik arutelud konfidentsiaalsed. 

Komisjon tegi Saksamaa ametiasutustega tihedat koostööd vajaliku riigiabi loa andmiseks. Nende 

menetluste venimise põhjustas Saksamaa ametiasutuste esitatud ebapiisav teave, ja see ei ole 

komisjoni süü. 

                                                       

1  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
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Poola puhul tunnistab komisjon programmitöö perioodil 2007–2013 ehitatud piirkondlike lairiba 

põhivõrkude alakasutuse probleemi. Probleemi lahendamiseks korraldasid Poola ametiasutused 

võrgu parema kasutamise edendamiseks rea kohtumisi ja seminare. Ehkki see koostöö algatati 

digitaalse Poola rakenduskava raames, sooviks komisjon juhtida tähelepanu, et ELi vahendite 

parima kasutamise tagamiseks peab rakenduskava investeerimispiirkonnad nimetama riiklik 

reguleerimisasutus. 

44. Komisjon tellis uuringuaruande („Riiklikud investeeringud kiiresse internetiühendusse 

Saksamaal. Uuringuaruanne lairibaühenduse kohta Saksamaal“) Saksamaa 2011.–2013. aasta 

uuringute kohta, milles hinnatakse üksikasjalikult vajadusi riiklike investeeringute järele 

lairibaühenduse kasutuselevõtmiseks ja Saksamaa ametiasutuste toetuse järele nende 

 lairibaühenduse strateegia väljatöötamisel, sh lairibaühenduse jaoks vajalike vahendite suurust.

52. Vt komisjoni vastus punktile 44. 

56. Vt komisjoni vastus punktile 44. 

58. Euroopa ühendamise lairibaühenduse fondilt (CEBF) oodatakse peamiselt finantseerimist 

omakapitalina pakutava rahastamise vormis. Fond keskendub investeeringutele, mille keskmine 

suurus on 15 miljonit eurot, kuid võttes arvesse, et fond keskendub vähemusosalusele 

investeeritavates projektides, on projektide tegelik väärtus suurem. 

60. Komisjon märgib, et EFSI toetus keskendub projektidele, mis näitavad täiendavust, mis 

peegeldub mh selles, et projekt on klassifitseeritud eritegevusena (s.o kõrgema riskiga). Peale selle 

märgib EIP, et eritegevuse raames ei oleks saanud toetada muid projekte, sest ilma EFSI-ta on EIP 

eritegevuste ulatus piiratud (4 miljardit eurot aastas võrreldes 20 miljardi euroga aastas). EIP 

märgib EFSI toetuse tingimustele vastavate projektikulude kohta, et hõlmati sellised subsideerimata 

alad, kus ei olnud piisavalt järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke (valged või hallid). Arendaja pidi 

tegema märkimisväärseid investeeringuid, et võtta valguskaabelühendus ja uudsed tehnoloogiad 

mastaapselt kasutusele. EFSI kannab tavapäraselt innovatsiooniprojektide tehnoloogilised riskid. 

Peale selle ei oleks pank saanud ilma EFSI-ta toetada nii suuri projekte sellise tähtajaga, mis oli 

vajalik järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu lairibatehnoloogia kasutuselevõtu kiirendamiseks 

riigi tasandil. 

61. Komisjon märgib, et CEBF hakkab eeldatavasti tööle 2018. aasta esimesel poolel. 

Fondivalitseja tegeleb praegu erasektori investeeringute kaasamisega. 

62. Komisjon märgib, et peamised investorid ja fondivalitseja arutavad ikka veel CEBFi 

investeerimisperioodi pikkust. Peale selle on CEBFi esialgsetes investeerimisjuhistes kirjas, et fond 

püüab anda täiendavat rahastust lisaks ELi rahastamisvahenditele ja muule halduri teada turul 

parajasti avalik-õiguslike või erafinantsasutuste (mitte üksnes EIP) kaudu kättesaadavale 

rahastusele. CEBFilt eeldatakse finantseerimist omakapitalina pakutava rahastamise vormis, samal 

ajal, kui EIP otsene sekkumine toimub üldjuhul laenu kujul. Võrreldes laenurahastusega kujutab 

finantseerimine omakapitalina pakutava rahastamise vormis endast tavaliselt väiksemat ja suure 

riskiga osa projekti kõigist kuludest. Peale selle eeldatakse CEBFilt nende projektide toetamist, 

mille rahastamisvõimalused on väiksemad. Seepärast on komisjon seisukohal, et CEBFi eeldatav 

panus on oluline pretsedent sektori rahastamises, sh erasektori investorite poolt. 

65. Oma ettepanekus vaadata läbi ELi telekomieeskirjad, pakkus komisjon välja täiendatud sätted 

turu eelreguleerimismeetmete eest vastutavate riiklike reguleerivate asutuste sõltumatuse ja 

reguleerimissuutlikkuse, sh neile kättesaadavate vahendite kohta. Liikmesriikidel on praeguse 

reguleeriva raamistiku alusel juba kohustus tagada, et riigi reguleerivatel asutustel oleks nende 

ülesannete täitmiseks piisavad rahalised ja inimressursid, ning see kohustus sätestatakse uuesti 

Euroopa elektroonilise side seadustiku ettepaneku artikli 6 lõikes 2. Tagamaks, et riigi 

reguleerivatel asutustel oleksid oma otsuste täitmise tagamiseks vajalikud volitused, tegi komisjon 
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ühtlasi ettepaneku, et neil asutustel oleks riigi põhiseadusega ettenähtud piirides volitused määrata 

 otseselt karistusi. Praegu ei ole mitte kõigil reguleerivatel asutustel otseseid täidesaatvaid volitusi.

66. 

Esimene loetelupunkt. Föderaalne võrguagentuur, kes vastutab tarnija vahetamise eeskirjade 

rakendamise eest, trahvis nelja suurt telekomiettevõtet (kelle arvele langes 70 % kõigist kaebustest). 

2017. aasta esimese kaheksa kuuga vähenes kaebuste arv 43 000-le (2016. aasta 83 000-lt (aasta 

kohta)). 

Teine loetelupunkt. Föderaalse võrguagentuuri mõõtevahend (https://breitbandmessung.de/) 

võimaldab alates 25. septembrist 2015 internetiühendusteenuse (püsiühendusega ja mobiilse) 

lõpptarbijail mõõta tegelikku kiirust ja võrrelda seda lepingujärgsega. Peale selle võib olukorra 

täiendavat paranemist oodata alates läbipaistvusmääruse jõustumisest, sest internetiühenduse 

pakkujad peavad esitama kasutajatele lisateavet. 

67. Komisjon märgib, et nõuded mustadesse piirkondadesse investeerimisele on sätestatud 

lairibasuuniste punktides 82–85, näiteks tõendamine, et subsideeritaval võrgul on võrreldavalt 

olemasolevatega oluliselt paremad tehnilised näitajad ja jõudlus; subsideeritavat võrku käitatakse 

üksnes hulgivõrguna ja abi ei põhjusta ülemäärast konkurentsimoonutust muude järgmise 

põlvkonna juurdepääsuvõrgu tehnoloogiatega, millesse turuosalised on hiljuti teinud uusi 

märkimisväärseid taristuinvesteeringuid. 

68. Lairibasuunistes on selged sätted selle kohta, et hallides ja mustades piirkondades saab abi anda 

teatud tingimustel (vt suuniste punktid 67 ja järgnevad, 76 ning 82–85). 

69. Riigiabi eeskirjades ei ole sätestatud erainvestorite kohustust deklareerida, kas nad soovivad 

investeerida avaliku sektori investeeringute sihtmärgiks olevasse piirkonda või mitte. 

Eraoperaatorid võivad oma investeerimiskavu vabalt muuta ning mõnikord võib investor otsustada 

investeerida konkreetsesse piirkonda, ehkki ta ei ole kaardistamisel ja avalikul konsultatsioonil oma 

sekkumisplaani välja kuulutatud. Riigiabi seisukohast on kava sellise muutmise ainsaks 

„karistuseks“ see, et riiklik sekkumine võib jätkuda. Sellegipoolest ei takista see riigi 

ametiasutustel, k.a riigi reguleerivatel asutustel, võtmast vastu siseriiklike õigusnorme ja menetlusi, 

et tagada rangem raamistik operaatorite selliste strateegiate vastu. 

Et hoida ära võimalikke probleeme väljatõrjumise ja katvusalaste viivitustega, on Euroopa 

elektroonilise side seadustiku ettepaneku (artikkel 22 geograafiliste uuringute kohta) sätestatud riigi 

reguleerivate asutuste võimalus määrata esiteks „digitaalses mõttes kõrvale jäetud ala“, kus ükski 

operaator ega avaliku sektori asutus ei ole loonud ega kavatse luua väga suure läbilaskevõimega 

võrku, ja teiseks karistada operaatoreid, kes toimivad oma konkursikutse ajal väljakuulutatud 

kavatsusest erinevalt. See mehhanism võimaldab reguleerimisasutusel koguda teavet piirkondade 

kohta, kus määrus ei ole parandanud ühenduse kvaliteeti ja tõenäoliselt ei parandagi. 

76. Kui programmitöö periood 2007–2013 kannatas mitme piirkondliku ja riikliku rakenduskava 

vahel laiali pillutud ERFi lairibaühenduse investeeringute puuduliku koordineerituse all, siis 

programmitöö perioodil 2014–2020 kaasrahastatakse lairibaühenduse kasutuselevõttu ühest 

digitaalse Poola rakenduskavast. Selle tulemusena on kava rakendamine ajakava kohane. 

Digitaalse Poola rakenduskava tekstis nähakse ette ELi vahendite vastastikune täiendavus 

programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 vahel. Praegune kava keskendub kliendiliinide 

ühendamisele valgetes piirkondades, kuna 2007–2013 toetati peamiselt põhi- ja tagasiühenduse 

võrke. Peale selle jäeti rakenduskavast ELi vahendite parima kasutamise tagamiseks sõnaselgelt 

välja võimalus refinantseerida investeeringuid, mis võisid jääda aastatel 2007–2013 lõpetamata. 
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78. Komisjon märgib, et Poola ametiasutused on tunnistanud kiire interneti kasutuselevõtu üldist 

probleemi ja sellega tegeletakse mh digitaalse Poola rakenduskava kolmanda prioriteedisuuna 

raames. 

2007–2013 rahastatud põhivõrgutaristu alakasutuse küsimust on vaja täiendavalt analüüsida ja see 

tulemuslikult lahendada. Kuid on oluline märkida, et Poola ametiasutused on digitaalse Poola 

rakenduskava raames juba algatanud telekomiettevõtjate ja piirkondlike haldusasutuste (kellele 

taristu kuulub) dialoogi perioodil 2007–2013 loodud piirkondliku lairibavõrgu parema kasutamise 

võimaluste üle. Alates 2016. aasta teisest poolest kuni tänaseni on elektroonilise side riiklik 

reguleerimisasutus, digitaalküsimuste ministeerium ja digitaalse Poola rakendusamet korraldanud 

rea kohtumisi ja seminare. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

79. Euroopa Komisjon seirab kõiki Euroopa digitaalses tegevuskavas nimetatud lairibaühenduse 

eemärke ja kogub asjaomaseid andmeid, sh vähemalt 100 Mb/s kiirusega lairiba püsiühenduste 

osatähtsuse kohta (alates 2010. aastast). 

Samuti avaldab komisjon igal aastal digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruande. 

Ehkki 100 Mb/s kiirusega ühenduse katvuse ja kasutuselevõtmise andmed olid juba kättesaadavad, 

neid DESIsse ei kaasatud. 

2018. aasta DESI sisaldab ülikiire lairibaühenduse (vähemalt 100 Mb/s) katvuse ja kasutuselevõtu 

riigiprofiile. 

Komisjon tunnistab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kulude ja tulemuste seiret saaks 

täiustada, et kajastada paremini ELi lairibaühenduse eesmärke. 

Vt lisateavet seire kohta ka komisjon vastustes punktidele 31–33. 

80. Vt Saksamaa investeerimiskava toetavate uuringute kohta komisjoni vastust punktile 44. 

81. Euroopa Komisjon on nõudnud riigi reguleerivatelt asutustelt, et vektortehnoloogiate 

kasutuselevõtu tingimusi juurdepääsuvõrkudes kohandataks alternatiivsete investorite vajadustele. 

Komisjon tuletab meelde, et samal ajal lasub lõplik vastutus kasutuselevõtu eest riigi reguleerivatel 

asutustel. 

83. Vt komisjoni vastus punktile 44. 

84. Komisjon märgib, et EFSI toetuse puhul tuleb esile tuua selle täiendavus (vt komisjoni vastused 

punktidele 58–60), mida ei tõesta üksnes projekti kõrge riskitase. 

EFSI määrus ei nõua EFSI rahastuse piirdumist valgete ja hallide piirkondadega (vt EFSI määruse 

artikkel 6, milles nõutakse, et EFSI projektid oleksid „majanduslikult elujõulised“). 

85. Seoses Iirimaa riigi reguleeriva asutuse otsuste täitmise tagamisega rõhutas komisjon juba 

Euroopa digitaalarengu 2017. aasta aruandes (telekomiettevõtjate peatükk), et „Vastavalt Iirimaa 

õigusele ei ole ComRegil volitusi määrata trahve – see on kohtute eesõigus. Seepärast ei ole 

ComRegi tegevus vastavuses muude riikide reguleerivate asutustega, ja see tundub takistavat 

õigeaegset ja tulemuslikku sekkumist“. Eeldatavad muudatused ühtse telekommunikatsioonituru 

määruse täitmiseks aitavad olukorda parandada. 

Peale selle tegi komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku (millega 

kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik) artiklis 29 ettepaneku, et liikmesriigid peaksid 

andma oma riigi reguleerivatele asutustele õiguse määrata oma otsuste täitmise tagamiseks 

karistusi. 

Vt ka komisjoni vastused punktidele 63–69. 
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86. Vt komisjoni vastused punktidele 76 ja 78. 

Soovitused 

1) Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Vt komisjoni vastus soovitusele 2 selle soovituse komisjonipoolse täitmise viisi kohta. 

2) Komisjon märgib, et see soovitus on mõeldud liikmesriikidele. 

Mis puutub komisjoni, siis määratles ta oma teatises „Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse 

ühtse turu jaoks - Euroopa gigabitiühiskonna poole“ (COM(2016) 587 final) 2025. aastaks kolm 

strateegilist eesmärki ning kutsus liikmesriike üles vaatama läbi oma riiklike lairibaühenduse 

kavade täitmisel tehtud edusammud ja ajakohastama kavasid 2017. aasta lõpuks 2025. aasta 

perspektiivis, kooskõlas nimetatud teatises püstitatud strateegiliste eesmärkide ja 5G 

 tegevuskavaga.

Seoses sellega on sihtotstarbelises töörühmas alustatud liikmesriikide esindajatega arutelusid 5G 

tegevuskava ja gigabiti strateegia elluviimise üle. 

3) Komisjon nõustub soovitusega osaliselt ja märgib, et ei saa võtta praegusel etapil konkreetseid 

kohustusi seoses seadusandlike ettepanekutega 2020. aasta järgse perioodi kohta. Muu hulgas on 

põhjuseks ebakindlus eri rakenduskavasid kaasrahastavate fondide tulevase temaatilise katvuse 

suhtes. 

Komisjon uurib erinevaid võimalusi kehtestada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele 2020. 

aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku jaoks ühtlustatum, lihtsustatum ja harmoneeritum 

näitajate süsteem, sh tuginedes fondide sekkumistega hõlmatud poliitikavaldkondades võimalikult 

palju ühistele näitajatele. 

4) Komisjon märgib, et see soovitus on mõeldud liikmesriikidele. 

Kuna komisjon on selle protsessi toetamisega seotud, pakkus ta ELi telekomieeskirjade 

läbivaatamise ettepanekus välja täiendatud sätted turu eelreguleerimismeetmete eest vastutavate 

riiklike reguleerivate asutuste sõltumatuse ja reguleerimissuutlikkuse, sh neile kättesaadavate 

vahendite kohta. Peale selle tegi komisjon ettepaneku harmoneerida selliste ülesannete minimaalset 

nimekirja, mille liikmesriik peaks määrama riigi reguleerivatele asutustele (võttes arvesse nende 

sõltumatust ja oskusteavet), et tagada neile oma eesmärkide saavutamiseks vajalikud volitused 

kõigis vajalikes valdkondades . 

Tagamaks, et riigi reguleerivatel asutustel oleksid vajalikud volitused oma otsuseid täitmisele 

pöörata, tegi komisjon ühtlasi ettepaneku, et neil oleks riigiõigusega ettenähtud piirides volitused 

määrata otseselt karistusi. 

5) Komisjon on soovitusega nõus ja peab seda osaliselt elluviiduks, nagu on selgitatud allpool. 

Komisjon annab liikmesriikidele juba praegu põhjalikke juhiseid riigiabi andmiseks lairibaühenduse 

jaoks ja teeb seda ka edaspidi. Täpsemalt: 

i) COMP peadirektoraat kutsub üles korraldama eelteavitamiskohtumisi (alates 2016. aastast kuni 

tänaseni on COMP peadirektoraat nõustanud 13 liikmesriigi 23 eelteavitust); 

ii) COMP peadirektoraat on loonud sihtotstarbelise platvormi eState aid Wiki, kus kõik 

liikmesriigid saavad esitada küsimusi üldise grupierandi määruse ja riigiabi skeemide kohaldamise 

kohta; 

iii) COMP peadirektoraadi veebisaidil on avaldatud analüütiline skeem riigiabi eeskirjade 

kohaldamiseks lairibaühenduse puhul; 

iv) COMP peadirektoraadi veebisaidil avaldatakse komisjoni riigiabi otsused: 
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v) COMP peadirektoraat korraldab aktiivselt mitmesuguseid koolitusi lairibaühenduse asutuste 

võrgustiku raames ja teeb muid algatusi koostöös REGIO, CNECT ja AGRI peadirektoraatidega. 

Tingimuste üks eesmärk on vältida erasektori headest investeeringutest johtuvat liigset ehitamist. 

Selleks on alati vaja hinnata olemasolevat taristut, ehkki liikmesriigid ei tee seda alati hästi. 

Komisjon kavatseb oma ülikiiresse lairibaühendusse investeerimise juhise ajakohastamise raames 

lisada täiendavat teavet abi andmise kohta hallidele ja mustadele piirkondadele, eriti seoses 100 

Mb/s ja gigabitiühiskonna eesmärkidega, et liikmesriikidel oleks sel teemal veelgi suurem selgus. 

6) Komisjon on soovitusega nõus ja peab seda osaliselt elluviiduks, nagu on selgitatud allpool. 

Selleks et stimuleerida väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõttu, eelkõige 

majanduslikult vähem elujõulistes piirkondades, nagu hõreda asustusega ja maapiirkonnad, on 

komisjon juba teinud ettepaneku lisada ELi läbivaadatud telekomieeskirjadesse, mille üle ELi 

kaasseadusandjad parajasti läbi räägivad, eriartikkel üksnes hulgimüügiga tegelevate ettevõtjate 

kohta. Selle ettepaneku eesmärk on stimuleerida investeerimist seeläbi, et märkimisväärse turujõuga 

hulgivõrkude jaoks määratakse kindlaks lihtsustatud reguleerimismudel , mille puhul piirdutakse 

õiglaste, mõistlike ja mittediskrimineerivate juurdepääsueeskirjadega. Komisjon seirab selle 

meetme ülevõtmist. 

Riigiabi eeskirjad nõuavad tegelikult juba praegu tegelikku hulgimüügitasandi juurdepääsu kõigi 

piirkondade (valged, hallid ja mustad) subsideeritud taristule. Peale selle loetakse üksnes 

hulgimüügile suunatud projekte eriti konkurentsi soodustavateks ja neile tehakse riigiabi eeskirjades 

soodustusi. Näiteks võivad üksnes hulgimüügile suunatud projektid saada riigiabi andmise 

konkurentsipõhistes hankemenetlustes lisapunkte. 

Tulevane lairibaühendusse investeerimise juhend annab lisajuhiseid (eelkõige täiendades kiiresse 

lairibaühendusse investeerimise juhendis juba olemas olevat ärimudelite jagu) ja selgitusi nende 

aspektide kohta. 

(7) Komisjon on soovitusega nõus. 

Komisjon pakub lairibaühenduse asutuste võrgustiku ja lairibaühendusse investeerimise juhendi 

läbivaatamise kaudu juhiseid ja levitab parimaid tavasid kontrollikoja soovitatud teemal, aga ka 

muudes asjaomastes investeerimisküsimustes. Eelkõige selgitab komisjon erineva suurusega 

projektidega seotud riske ja võimalusi, erinevaid tehnoloogiaid ja investeeringuid ning mudeleid, et 

parandada investeeringute elujõulisust, edendada konkurentsi, aidata kaasa tehnoloogia levikule ja 

parandada pikaajalise rahastuse kättesaadavust. 

8) EIP on seisukohal, et avaliku sektori toetust tagastamatu abi kujul on enim vaja neil projektidel, 

mida ükski erasektori investor ei ole valmis toetama nende vähese majandusliku elujõulisuse tõttu. 

EFSI määruse 2015/1017 artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt peaksid EFSI projektid olema kulude-

tulude analüüsi kohaselt majanduslikult elujõulised. 

Komisjon märgib, et CEBFi investeerimisjuhiste projektis on juba ette nähtud, et fond peaks andma 

kuni 30 miljonit eurot toetust ühe ettevõtte kohta ja üldiselt toetama uusi lairibaühenduse projekte, 

peamiselt valgetes ja hallides piirkodades. Peale selle on komisjon juba astunud samme, et leppida 

CEBFi fondivalitsejaga kokku sobivad aruandekohustused, mis tuleb lisatavas kirjas veel 

määratleda. Projektide profiil, mida CEBF toetab (väiksemate projektiarendajate poolt ette võetud 

uued projektid) on kooskõlas meie huviga arendada vähese pakkumisega (halle ja valgeid) 

piirkondi. 
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Lairibaühendus, mis tähendab kiiremat ja kvaliteetsemat 
juurdepääsu internetile, on muutumas järjest tähtsamaks 
mitte üksnes ettevõtete konkurentsivõime, vaid ka 
sotsiaalse kaasatuse seisukohast. Strateegia „Euroopa 
2020“ raames on EL püstitanud lairibaühendusele 
eesmärgid, sealhulgas eesmärgi tagada kõigile 
eurooplastele 2020. aastaks kiire lairibaühendus. 
Kõnealuste eesmärkide toetamiseks on EL teinud 
liikmesriikidele ajavahemikul 2014–2020 kättesaadavaks 
ligikaudu 15 miljardit eurot. Kontrollikoda leidis, et 
lairibaühendus on üldiselt kogu ELis paranenud, kuid kõiki 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke ei suudeta saavutada. 
Maapiirkonnad, kus erasektoril on investeerimiseks vähem 
stiimuleid, on kehvema ühendusega kui linnad, ning 
ülikiire lairibaühenduse kasutuselevõtt on oluliselt 
ajakavast maha jäänud.
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