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ELi audiitoritel on kavas uurida lairibaühenduse poliitikat 
 
Euroopa Kontrollikojal on kavas uurida, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid edenevad kavakohaselt strateegia 
„Euroopa 2020“ lairibaühenduse alaste eesmärkide saavutamisel.  
 

2010. aasta Euroopa digitaalne tegevuskava nägi ette lairibaühenduse baasteenuse tagamise kõikidele eurooplastele 
aastaks 2013 ning aastaks 2020 peaks üle 50 % majapidamistest olema hakanud ülikiiret lairibateenust kasutama. 
 

Komisjoni andmetel on üleüldine lairibaühenduse kättesaadavus ELis alates 2011. aastast paranenud, kuid olukord erineb 
liikmesriigiti märkimisväärselt ning linna- ja maapiirkondade vahelised erinevused on samuti suured nii paikse 
lairibaühenduse olemasolu kui liitumiste puhul. 
 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga uuringutest selgub, et 2020. aasta lairibaühenduse alaste eesmärkide 
saavutamiseks on vaja hinnanguliselt kuni 270 miljardit eurot. „Lisaks eraettevõtjate investeeringutele ja liikmesriikide 
avaliku sektori rahastamisele rahastab EL lairibataristuid praegusel programmitöö perioodil enam kui 11 miljardi 
euro ulatuses,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Kontrollikojal on kavas muu hulgas 
uurida, kas eksisteerib oht, et rahastamine osutub strateegia „Euroopa 2020“ lairibaühenduse alaste eesmärkide 
saavutamiseks ebapiisavaks.“  
 

Audiitorid kontrollivad, kas liikmesriigid on arendanud ja rakendanud asjakohaseid strateegiaid komisjoni seatud 
lairibaühenduse alaste eesmärkide saavutamiseks, ja kui tõenäoline on nende eesmärkide täitmine. Ühtlasi uurivad 
audiitorid, mil määral on komisjon liikmesriike lairibaühenduse alaste eesmärkide saavutamisel toetanud ja selle üle 
järelevalvet teinud. 
 

Audiitorid külastavad projekte viies liikmesriigis: Iirimaal, Saksamaal, Ungaris, Poolas ja Itaalias. Auditi tulemused 
plaanitakse avaldada 2018. aasta kevadel.  
 

Toimetajatele 
 

Investeeringud lairibataristusse ja lairibaühenduse kättesaadavus mõjutavad positiivselt tööhõivet ja majanduskasvu, ning 
edendavad sotsiaalset kaasatust. Uuenduslike teenuste ja rakenduste jaoks (nagu arukad elektrivõrgud, reaalajas 
pilvandmetöötluse teenused ja andmemahukad e-tervishoiu teenused) võib vaja olla suuremat alla- ja üleslaadimiskiirust. 
Riigi lairibaühenduse 10-protsendiline suurenemine võib suurendada riigi SKP-d inimese kohta ühe protsendi võrra. 
 
Ajavahemiku 2002–2009 regulatiivsete reformide tulemusel ühtlustati veelgi ELi eeskirju tehnoloogiate lähendamiseks, 
ühtse turu väljakujundamiseks ja tarbijate huvide kaitseks. Turul toimuvate muutuste ja tarbijate nõudluse kasvu tõttu on 
lairibateenuste pakkujad siiski silmitsi mitmete probleemidega. 
 


