ET
Pressiteade

Luxembourg, 5. juuni 2018

ELi audiitorite sõnul on tehtud mõningaid edusamme,
kuid ülikiire lairibaühenduse kasutuselevõtt on siiski
oluliselt ajakavast maas
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on lairibaühendus kogu ELis üldiselt paranenud,
kuid kõiki strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke ei suudeta saavutada. ELi eesmärk tagada
pooltele Euroopa kodumajapidamistele 2020. aastaks ülikiire lairibaühendus on audiitorite
sõnul oluliselt ajakavast maha jäänud. Sealjuures on maapiirkonnad kehvema ühendusega kui
linnad.
Peaaegu kõik liikmesriigid saavutasid lairibaühenduse baasteenuse eesmärgi, kuid 2020. aasta
eesmärke seoses kiire (üle 30 Mbit/s) ja ülikiire (üle 100 Mbit/s) lairibaühendusega tõenäoliselt ei
saavutata. Enamikus liikmesriikides on probleemiks maapiirkonnad: 28 liikmesriigist 14-s oli kiire
lairibaühendusega kaetud alla 50% maapiirkondadest. Lisaks oli 2017. aasta keskpaigaks ülikiire
lairibaühendusega liitunud vaid 15% kodumajapidamistest.
„Et Euroopa püsiks maailmamajanduses konkurentsivõimeline, samuti kodanike ja riigivalitsemise
huvides on tähtis tagada korralik internetikiirus ja -ühendus, mida võimaldab lairibateenus“, ütles
aruande eest vastutav kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „On oluline, et EL seaks endale
ambitsioonikaid ja samas realistlikke lairibaühenduse eesmärke – ja ka täidaks neid. Me anname
soovitusi strateegilise planeerimise, regulatiivse keskkonna ning konkurentsi edendamise alal.“
Audiitorid külastasid viit liikmesriiki – Iirimaad, Saksamaad, Ungarit, Poolat ja Itaaliat – ning
konsulteerisid riikide reguleerivate asutuste, telekommunikatsiooni- ja ettevõtjate ühenduste,
tarbijate ühenduste ja ametiühingutega.
Järgnevalt tuuakse ära mõningad olulisemad aruandes tõstatatud teemad.
Lairibaühenduse strateegia on võtmetähtsusega. Kõik külastatud liikmesriigid olid sellise
strateegia koostanud, kuid mõne puhul toimus see hilinemisega ja eesmärgid ei olnud alati
kooskõlas ELi tasemel seatud eesmärkidega.
Konkurents teenusepakkujate vahel on lairibataristu arendamiseks oluline, kuid mitte kõik
külastatud liikmesriigid ei olnud loonud asjakohast õigus- ja regulatiivset keskkonda. Mõningad
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piirkonnad, eriti need, mis asuvad linnadest eemal, ei ole erasektori jaoks atraktiivsed. Ilma
avaliku sektori toetuseta tekib oht, et selliste piirkondade mahajäämus lairibaühenduse alal
jätkub.
Lairibataristu rahastamise vajadusi maapiirkondades ja linnalähedastes piirkondades ei käsitletud
alati nõuetekohaselt ning Euroopa Investeerimispanga toetus ei keskendunud neile
valdkondadele, mis vajavad kõige enam avaliku sektori toetust. Euroopa Komisjoni hinnangul
läheb strateegia „Euroopa 2020“ lairibaühenduse alaste eesmärkide saavutamiseks kõigis
liikmesriikides vaja kuni 250 miljardit eurot. Umbes pool sellest summast võib kuluda
maapiirkondadele.
Eelmainitud probleemidest hoolimata võivad Ungari, Iirimaa ja Itaalia (st viiest külastatud
liikmesriigist kolm) audiitorite sõnul oma plaanide kavakohase elluviimise korral saavutada
Euroopa Komisjoni 2025. aastaks seatud eesmärgid. Eesmärkide hulgas on kõigi
kodumajapidamiste juurdepääs ülikiirele lairibaühendusele, mida saab suurendada kuni kiiruseni
1 Gbit/s.
Audiitorid esitavad mitu soovitust:
•
•
•

liikmesriigid peaksid välja töötama uued kavad ajavahemikuks pärast 2020. aastat;
Euroopa Komisjon peaks selgitama riigiabi suuniste rakendamist ja toetama liikmesriikide
jõupingutusi, et edendada konkurentsi lairibateenuste osutamisel;
Euroopa Investeerimispank peaks keskendama oma toetuse väikestele ja keskmise
suurusega projektidele valdkondades, mis vajavad avaliku sektori toetust kõige enam.

Toimetajatele
Audiitorid uurisid, milliseid meetmeid olid Euroopa Komisjon ja liikmesriigid võtnud, et täita
strateegia „Euroopa 2020“ lairibaühenduse alased eesmärgid: võimaldada 2013. aastaks kõigile
eurooplastele lairibaühenduse baasteenus (kuni 30 Mbit/s), tagada kõigile eurooplastele 2020.
aastaks kiire lairibaühendus (30 Mbit/s või kiirem) ning tagada, et vähemalt 50% Euroopa
kodumajapidamistest liitub samaks tähtajaks ülikiire lairibaühendusega (üle 100 Mbit/s).
EL eraldab nende eesmärkide täitmiseks perioodil 2014–2020 ligikaudu 15 miljardit eurot, mis
sisaldab 5,6 miljardi euro suuruses summas laene Euroopa Investeerimispangalt.
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade
sidusrühmad ja tsiviilühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest
viiakse ka ellu. See näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike jaoks.
Eriaruanne nr 12/2018: „Lairibaühendus ELi liikmesriikides: edusammudest hoolimata ei suudeta
täita kõiki strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil
(eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
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