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8.3.2018 A8-0048/116 

Tarkistus  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

85 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

85. kehottaa komissiota edistämään 

investointeja uuden sukupolven 

tekniikoiden kehittämiseen ja niiden 

käyttöönoton edistämiseen; pitää tärkeänä 

varmistaa rahoitus digitaalisten 

sisämarkkinoiden päätökseen 

saattamiselle siten, että siinä 

hyödynnetään täysimääräisesti 

taajuuksia, varmistetaan kiinteiden 

verkkojen kehittäminen ja langattomien 

verkkojen tihentäminen, edistetään 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatketaan unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja suurnopeuksisia 

laajakaistaverkkoja, mahdollistettava 

niiden saatavuus myös syrjäisillä ja 

maaseutualueilla ja parannettava 

digitaalista lukutaitoa, yhteenliitettävyyttä 

ja yhteentoimivuutta; pitää tähdellisenä 

tukea Euroopan talouden ja 

eurooppalaisten yhteiskuntien digitaalista 

siirtymää ja investoida keskeisiin 

tekniikoihin, kuten massadataan, tekoälyyn 

tai suurteholaskentaan, infrastruktuuriin ja 

85. kehottaa komissiota edistämään 

investointeja uuden sukupolven 

tekniikoiden kehittämiseen ja niiden 

käyttöönoton edistämiseen; pitää tärkeänä 

varmistaa rahoitus kiinteiden verkkojen 

kehittämiselle ja langattomien verkkojen 

tihentämiselle, edistää 5G:n käyttöönottoa 

ja gigabittiyhteyksiä sekä jatkaa unionin 

televiestintäalan sääntöjen 

yhdenmukaistamista, jotta voidaan luoda 

sopivat sääntelypuitteet internetyhteyksien 

parantamiselle koko unionissa; korostaa, 

että Verkkojen Eurooppa -välineen 

televiestintäsektorista olisi edelleen 

tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja suurnopeuksisia 

laajakaistaverkkoja, mahdollistettava 

niiden saatavuus myös syrjäisillä ja 

maaseutualueilla ja parannettava 

digitaalista lukutaitoa, yhteenliitettävyyttä 

ja yhteentoimivuutta; pitää tähdellisenä 

tukea Euroopan talouden ja 

eurooppalaisten yhteiskuntien digitaalista 

siirtymää ja investoida keskeisiin 

tekniikoihin, kuten massadataan, tekoälyyn 

tai suurteholaskentaan, infrastruktuuriin ja 

digitaalisiin taitoihin unionin kilpailukyvyn 

ja unionin kansalaisten elämänlaadun 

parantamiseksi; 
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digitaalisiin taitoihin unionin kilpailukyvyn 

ja unionin kansalaisten elämänlaadun 

parantamiseksi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Tarkistus  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

89 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  89 a. korostaa, että koheesiopolitiikka 

tarjoaa Euroopan unionille keskeisen 

keinovalikoiman, jonka avulla voidaan 

ilmaista EU:n yhteisvastuuta, joka on yksi 

unionin perusperiaatteista, pyrkimällä sen 

perussopimuksen mukaiseen 

tavoitteeseen, joka on koko unionin 

sopusointuisen kehityksen edistäminen 

sen taloudellisen, sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

lujittamiseksi yhteisvastuun hengessä ja 

tavoitteena kasvun edistäminen sekä 

muita heikommassa asemassa olevien 

alueiden jälkeenjääneisyyden 

vähentäminen; 

Or. en 

 

 


