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Muudatusettepanek  1 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogiate 

õigeaegne kasutuselevõtt on kõige 

kaasavam tee digitaalse ühtse turu 

realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus 

võib edendada üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, sest vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust, jõuaksid 

sinna sama kiiresti kui linnapiirkondadesse, 

kuid maapiirkondade konkurentsieelisteks 

on eluasemete, toidu ja hariduse 

madalamad hinnad; 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogia 

õigeaegne kasutuselevõtt on kõige 

kaasavam tee digitaalse ühtse turu 

realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus 

võib edendada üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, sest vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust, jõuaksid 

sinna sama kiiresti kui 

linnapiirkondadesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Vicky Ford 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogiate 

õigeaegne kasutuselevõtt on kõige 

kaasavam tee digitaalse ühtse turu 

realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus 

võib edendada üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, sest vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust, jõuaksid 

sinna sama kiiresti kui 

linnapiirkondadesse, kuid 

maapiirkondade konkurentsieelisteks on 

eluasemete, toidu ja hariduse madalamad 

hinnad; 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond, mis hõlmab 

universaalteenuse osutamise kohustust 

rakendavaid ning 5G-tehnoloogia 

õigeaegset kasutuselevõttu toetavaid 

liikmesriike, on kõige kaasavam tee 

digitaalse ühtse turu realiseerimiseni, sest 

kiire lairibaühendus võib edendada 

üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, pakkudes neile sarnaselt 

linnapiirkondadega vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogiate 

õigeaegne kasutuselevõtt on kõige 

kaasavam tee digitaalse ühtse turu 

realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus 

võib edendada üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, sest vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust, jõuaksid 

sinna sama kiiresti kui linnapiirkondadesse, 

kuid maapiirkondade konkurentsieelisteks 

on eluasemete, toidu ja hariduse 

madalamad hinnad; 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogia 

õigeaegne kasutuselevõtt on kõige 

kaasavam tee digitaalse ühtse turu 

realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus 

võib vähendada digitaalset lõhet ja 

edendada üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, sest vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust, jõuaksid 

sinna sama kiiresti kui 

linnapiirkondadesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogiate 
õigeaegne kasutuselevõtt on kõige 

kaasavam tee digitaalse ühtse turu 

realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus 

võib edendada üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, sest vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust, jõuaksid 

sinna sama kiiresti kui 

linnapiirkondadesse, kuid 

maapiirkondade konkurentsieelisteks on 

eluasemete, toidu ja hariduse madalamad 

hinnad; 

1. toonitab, et kõnealune algatus on 

osa kolmest ühenduvuse strateegilisest 

eesmärgist, mida Euroopa Komisjon 

soovib saavutada 2025. aastaks, ning et 

tugeva Euroopa gigabitiühiskonna 

väljaarendamiseks sobiliku keskkonna 

loomine koos 5G-tehnoloogia õigeaegse 

kasutuselevõtuga on kõige kaasavam tee 

digitaalse ühtse turu realiseerimiseni, sest 

kiire lairibaühendus võib edendada 

üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, tagades neile vahendid, 

millega nad saavad linnapiirkondadega 
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sama kiiresti osa asjade interneti ajastust – 

mis hõlmab miljoneid sensoreid, 

vahendeid ja igat tüüpi seadmeid, mida on 

võimalik internetiga ühendada, ning 

praeguste ülekande- ja energiaga seotud 

takistuste ületamist – koos esmaklassilise 

internetiühendusega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Philippe Juvin 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogiate 

õigeaegne kasutuselevõtt on kõige 

kaasavam tee digitaalse ühtse turu 

realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus 

võib edendada üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, sest vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust, jõuaksid 

sinna sama kiiresti kui linnapiirkondadesse, 

kuid maapiirkondade konkurentsieelisteks 

on eluasemete, toidu ja hariduse 

madalamad hinnad; 

1. rõhutab, et tugev Euroopa 

gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogia 

õigeaegne kasutuselevõtt on kõige 

tõhusam tee digitaalse ühtse turu 

realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus 

võib edendada üleüldist arengut, eriti just 

maapiirkondades, sest vahendid, millega 

saada osa asjade interneti ajastust, jõuaksid 

sinna sama kiiresti kui linnapiirkondadesse, 

kuid maapiirkondade konkurentsieelisteks 

on eluasemete, toidu ja hariduse 

madalamad hinnad; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  6 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Inese 

Vaidere, Andreas Schwab 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 a. tuletab meelde, et digitaalne lõhe, 

mis seisneb maapiirkondade ja 
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linnapiirkondade ühendatuse erinevuses, 

tuleb kaotada, kuna EL ei saa endale 

lubada jätta kasutamata maapiirkondade, 

mis on Euroopa Komisjoni 

digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi 

tulemuste alusel teistest märkimisväärselt 

maas (lairibaühendus on kättesaadav 

71 %-le Euroopa kodudest, kuid 

maapiirkondades ainult 28 %-le, mobiilne 

lairibaühendus (4G ja muu) on 

kättesaadav 86 %-le Euroopa kodudest, 

kuid maapiirkondades ainult 36 %-le) 

ühendamisega kaasnevaid võimalusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab, et selleks, et sellel 

tehnoloogial oleks meie majandusele 

positiivne mõju, tuleb komisjoni poolt 

seatud ühenduvuse eesmärkidele lisada 

neljas eesmärk – kaotada digitaalne lõhe 

ning vältida uute tekkimist; kutsub sel 

eesmärgil komisjoni üles looma piisava 

rahastusega täiendavat süsteemi praeguse 

digitaalse lõhe laienemise vältimiseks 

maa- ja linnapiirkondade, suurte ja 

väikeste ettevõtjate ning erinevate 

sotsiaalmajanduslike tasemetega inimeste, 

samuti põlvkondade vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Philippe Juvin 

 

Arvamuse projekt 
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Punkt 1 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab, et kõikidel peamistel 

sotsiaal-majanduslikel toimijatel (koolid, 

ülikoolid, avaliku sektori asutused jne) 

peab olema väga kiire internetiühendus 

kiirusega 1 Gbit/s ning et kõikidel 

Euroopa maa- või linnapiirkondade 

majapidamistel peaks olema juurdepääs 

ühendusele, mis tagab allalaadimiskiiruse 

vähemalt 100 Mb/s; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  9 

Lambert van Nistelrooij 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 a. tunnustab Euroopa Komisjoni 

tööd liikmesriikide ja tööstusega ühise 

vabatahtliku ajakava kehtestamiseks, et 

võtta varajased 5G-võrgud kasutusele 

2018. aasta lõpuks, millele järgneks 

täielikult kaubanduslike 5G-teenuste 

kasutuselevõtt Euroopas 2020. aasta 

lõpuks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Andreas Schwab 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 
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 1 b. tunnustab Euroopa Komisjoni 

kavatsust teha koostööd liikmesriikide ja 

tööstusega ühise vabatahtliku ajakava 

kehtestamiseks, et võtta varajased 5G-

võrgud kasutusele 2018. aasta lõpuks, 

millele järgneks täielikult kaubanduslike 

5G-teenuste kasutuselevõtt Euroopas 

2020. aasta lõpuks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  11 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Marlene 

Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 b. juhib tähelepanu sellele, et lisaks 

asjade interneti väljaarendamise 

võimaldamisele pakub 5G-tehnoloogia 

kasutuselevõtt tänu selle kiirusele ja 

lühikesele latentsusajale mitmeid teisi 

võimalikke eeliseid, näiteks e-tervise 

väljatöötamine, isejuhtivad autod või 

paranenud videokonverentsi pidamise 

võimalused, mis tulevad kasuks mitte 

ainult tarbijatele, vaid ka VKEdele, ning 

kiire veebiühendus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  12 

Philippe Juvin 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 b. kutsub liikmesriike üles tagama 

viivitamata katkematu 5G leviala kõikides 

linnapiirkondades ning peamistel 
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maanteedel ja raudteedel; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  13 

Vicky Ford 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

2. taunib tekkinud olukorda, kus EL 

oli 4G kasutuselevõtuga aeglane ning 

teised maailma piirkonnad haarasid 

initsiatiivi ja saavad sellest nüüd kasu; 

2. tunnistab liikmesriikide erinevaid 

lähenemisviise 4G-le ning et teatavates 

piirkondades on selle kasutuselevõtt olnud 
aeglane ning teised maailma piirkonnad 

haarasid initsiatiivi ja saavad sellest nüüd 

kasu; peab oluliseks 5G-alase Euroopa 

tööstustava edendamist ülemaailmsel 

tasandil rahvusvaheliste standarditena, 

kui on olemas esmategutseja eelis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

2. taunib tekkinud olukorda, kus EL 

oli 4G kasutuselevõtuga aeglane ning 

teised maailma piirkonnad haarasid 

initsiatiivi ja saavad sellest nüüd kasu; 

2. taunib 4G aeglast kasutuselevõttu 

ELis võrreldes teiste maailma 

piirkondadega, toonitades, et seda 

mõjutanud teguriteks olid 

operaatoritepoolne aeglane võrkude 

kasutuselevõtt ning investeeringutele 

kasumi maksimeerimise eelistamine 

mõnedes väiksema konkurentsiga 

turgudega riikides; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  15 

Renato Soru 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

2. taunib tekkinud olukorda, kus EL 

oli 4G kasutuselevõtuga aeglane ning 

teised maailma piirkonnad haarasid 

initsiatiivi ja saavad sellest nüüd kasu; 

2. taunib tekkinud olukorda, kus EL 

oli 4G kasutuselevõtuga aeglane ning 

teised maailma piirkonnad haarasid 

initsiatiivi ja saavad sellest nüüd kasu; 

toonitab, et üleminek 4G-lt 5G-le on 

veelgi kriitilisema tähtsusega, kuna 

tegemist on tehnoloogiaga, mis loob 

võimalused murrangulisteks uuendusteks, 

nagu tehisintellekt, virtuaalreaalsuse 

rakendused, e-tervis ja isejuhtivad autod, 

ning edasisteks edusammudeks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 a. peab kahetsusväärseks, et ainult 

28 %-l Euroopa maapiirkondade 

majapidamistest oli 2015. aastal kiire 

interneti püsiühendus ning et keskmine 

4G-ga kaetus ELis on maapiirkondades 

üksnes 36 %, ehkki kogu ELis on see 

86 %; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Virginie Rozière 
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Arvamuse projekt 

Punkt 2 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 b. tuletab meelde, et Euroopa 

Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et 

meie ühenduvuse eesmärkide 

saavutamine vajab 500 miljardi euro 

ulatuses investeeringuid, millest 

investeeringute puudujääk ulatub 

tõenäoliselt 155 miljardi euroni; rõhutab, 

et vajaliku taristu kasutuselevõtt on selle 

tehnoloogia väljaarendamise eeltingimus 

ning kutsub seetõttu üles selle tehnoloogia 

kasutuselevõttu rohkem rahastama ning 

tegema jõupingutusi kaugeleulatuvaks ja 

sidusaks 5G rahastamise strateegiaks, 

kasutades täiel määral ära olemasolevate 

vahendite potentsiaali ja koostoimet, et 

ergutada erasektori investeeringuid, ning 

edendades avaliku ja erasektori 

partnerlusi, nagu avaliku ja erasektori 

partnerlused 5G valdkonnas (PPP 5G), 

eririskikapitali 5G jaoks ja konsortsiumid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  18 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning 

soodustama investeeringuid ja 

innovatsiooni, lisaks on tarvis turupõhist 

ja paindlikku lähenemist, mis edendaks 

3. rõhutab, et 5G varajase etapi 

toetamine on esmatähtis, et luua 

konkurentsi, mis omakorda tooks kaasa 

innovatsiooni, uusi teenuseid ja 

lõppkokkuvõttes rohkem investeeringuid, 

millest saab kasu tarbija; 
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konkurentsi, ja arukat maksupoliitikat, 

millega teadvustataks, et investeeringud 

loovad konkurentsi, mis omakorda tooks 

kaasa innovatsiooni, uusi teenuseid ja 

lõppkokkuvõttes rohkem investeeringuid, 

millest saab kasu tarbija; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  19 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku 

lähenemist, mis edendaks konkurentsi, ja 

arukat maksupoliitikat, millega 

teadvustataks, et investeeringud loovad 

konkurentsi, mis omakorda tooks kaasa 

innovatsiooni, uusi teenuseid ja 

lõppkokkuvõttes rohkem investeeringuid, 

millest saab kasu tarbija; 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, millega 

teadvustataks, et investeeringud loovad 

konkurentsi, mis omakorda tooks kaasa 

innovatsiooni, uusi teenuseid ja 

lõppkokkuvõttes rohkem investeeringuid, 

millest saab kasu tarbija; kutsub sellega 

seoses operaatoreid üles tegema taristusse 

rohkem investeeringuid, et parandada 

ühenduvust maapiirkondades ning 

laiendada 5G-ga kaetust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  20 

Andreas Schwab 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et edendada Euroopa ettevõtjate, eelkõige 

Euroopa VKEde konkurentsivõimet, sest 

selle tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, on 

vajalik laiaulatuslik ELi strateegia ning 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  21 

Philippe Juvin 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid Euroopa ajakohastatud 

taristusse ja innovatsiooni, lisaks on tarvis 

turupõhist ja paindlikku lähenemist, mis 

edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 



 

PE599.776v01-00 14/42 AM\1117612ET.docx 

ET 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  22 

Maria Grapini 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette ning 

selleks, et suurendada Euroopa tööstuses 

konkurentsivõimet, sest selle tehnoloogia 

kasutuselevõtul maailmas juhtival kohal 

olemine toob potentsiaalselt väga suurt 

kasu, ja et see saaks juhtuda, peavad 

poliitilised otsused ja õigusaktid olema 

suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  23 

Vicky Ford 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et Euroopa tööstus jõuaks asjade käigust 

ette, sest selle tehnoloogia kasutuselevõtul 
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juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

maailmas juhtival kohal olemine toob 

potentsiaalselt väga suurt kasu, ja et see 

saaks juhtuda, peavad poliitilised otsused 

ja õigusaktid olema väljapoole vaatavad, 

suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et 

investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi 

teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

3. rõhutab, et 5G varajases etapis 

tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, 

et EL jõuaks asjade käigust ette, sest selle 

tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas 

juhtival kohal olemine toob potentsiaalselt 

väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, 

peavad poliitilised otsused ja õigusaktid 

olema suunatud tulevikku ning soodustama 

investeeringuid ja innovatsiooni, lisaks on 

tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, 

mis edendaks konkurentsi, millega 

teadvustataks, et konkurents on peamine 

tõukejõud investeerimisel, mis omakorda 

tooks kaasa innovatsiooni, uusi teenuseid 

ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 
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Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. leiab, et kõnealuse tehnoloogiaga 

kaetust ja selle kättesaadavust on võimalik 

täiendada komisjoni välja pakutud 

algatusega anda huvitatud kohalikele 

omavalitsustele võimalus pakkuda 

programmi WiFi4EU raames kõigile 

kodanikele tasuta traadita ühendust nii 

üldsusele avatud hoonetes, 

tervisekeskustes, parkides ja üldsusele 

avatud väljakutel kui ka nende ümbruses; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  26 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna 

Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese 

Vaidere, Roberta Metsola 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. tunnustab Euroopa lairiba 

ühendamise fondi, mille näol on tegemist 

lairiba taristu fondiga, mis on avatud 

osaluseks riiklikele tugipankadele ja 

institutsioonidele ja erainvestoritele ning 

mis on üks samm edasi, toomaks 

taristuinvesteeringuid puuduliku 

ühendusega hõredamalt asustatud maa- 

ja äärepoolseimatesse piirkondadesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  27 

Lambert van Nistelrooij 
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Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. tunnustab Euroopa lairiba 

ühendamise fondi, mille näol on tegemist 

lairiba taristu fondiga, mis on avatud 

osaluseks riiklikele tugipankadele ja 

institutsioonidele ja erainvestoritele ning 

mis on üks samm edasi, toomaks 

taristuinvesteeringuid puuduliku 

ühendusega hõredamalt asustatud maa- 

ja äärepoolseimatesse piirkondadesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  28 

Andreas Schwab 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. rõhutab, et 5G-tehnoloogia 

arendamisel tuleks edendada Euroopa 

lähenemisviisi ning valida tuleks 

sidusrühmade paljususe lähenemisviis, 

kuna tuleviku mobiiltelefoni 5G-võrgu 

võimaluste üleeuroopaline kasutamine 

nõuab 5G-võrgu ulatuslikku 

kooskõlastatud kasutuselevõtmist 

Euroopas; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  29 

Maria Grapini 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 
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 3 a. rõhutab meetmete kooskõlastamise 

tähtsust 5G kasutuselevõtmiseks ELis; 

märgib, et liit vajab sidusat lähenemisviisi 

5G väljaarendamiseks 28 riigis, et luua 

5G toodete ja teenuste jaoks elujõuline 

siseturg; 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  30 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. rõhutab, et Euroopa elektroonilise 

side seadustiku õigeaegne vastuvõtmine 

on väga oluline selleks, et tagada 

telekommunikatsiooni teenuste osutajate 

jaoks õiguskindlus ja prognoositavus; 

rõhutab, et Euroopa elektroonilise side 

seadustik peaks soodustama (taristu 

valdkonnas) konkurentsi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  31 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 b. palub komisjonil hinnata riiklikke 

lairibakavasid, et teha kindlaks 

puudujäägid ning koostada edasiste 

meetmete võtmiseks riigipõhised 

soovitused; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  32 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 c (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 c. palub komisjonil tagada, säilitada 

ja näha ette 5G tegevuskava rahastamine 

asjakohasel tasemel, pidades silmas 

järgmist mitmeaastast finantsraamistikku 

aastateks 2020–2027; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  33 

Marcus Pretzell 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on 

vaja jõuda 2017. aasta lõpuks; 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  34 

Julia Reda 
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Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on 

vaja jõuda 2017. aasta lõpuks; 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda paindlikku tegevuslubade 

andmise süsteemi, mis soodustab spektri 

kasutust ja tulevaste rakenduste 

väljatöötamist ning väldib monopoolseid 

eraldamisi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  35 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja 

jõuda 2017. aasta lõpuks; 

4. rõhutab, et liikmesriikidel tuleks 

kohaldada traadita lairiba jaoks 700 MHz 

sagedusalal uue spektriosa eraldamist 

käsitlevaid kokkulepitud ELi reegleid, 

ning vajadust kooskõlastatud ELi 

spektripoliitika järele, et tagada investorite 

jaoks prognoositavus, ning et kokkulepe 

kõikide 6 GHz-ist madalamate ja 

kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja 

jõuda 2017. aasta lõpuks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  36 

Antonio López-Istúriz White, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó 

Gáll-Pelcz 
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Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja 

jõuda 2017. aasta lõpuks; 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus ja 

investeeringutasuvuse kindlus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja 

jõuda 2017. aasta lõpuks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  37 

Vicky Ford 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja 

jõuda 2017. aasta lõpuks; 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade rahvusvahelise 

ühtlustamise kohta on 5G kasutuselevõtu 

seisukohalt strateegilise tähtsusega ning 

selleni on vaja jõuda 2017. aasta lõpuks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  38 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, 
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Cristian-Silviu Buşoi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja 

jõuda 2017. aasta lõpuks; 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada 

traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal 

uue spektriosa eraldamise põhireegleid ja 

kaaluda piisavalt pikaajaliste 

tegevuslubade andmist, et tagada 

investorite jaoks prognoositavus, ning et 

kokkulepe kõikide 6 GHz-ist madalamate 

ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise 

kohta on 5G kasutuselevõtu seisukohalt 

strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja 

jõuda 2017. aasta lõpuks, oluliselt enne 

2019. aasta ülemaailmset 

raadiosidekonverentsi (WRC-19); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  39 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 a. toonitab, et ehkki 5G jaoks 

ettenähtutest madalamatel sagedustel, 

näiteks 700 MHz, võib olla laiema 

levikuga seotud tehnoloogilisi eeliseid, 

kuna need katavad tugijaama kohta 

laiema ala, ei võimalda 700 MHz sagedus 

üksi kasutada suure ribalaiuse jaoks 

mõeldud rakendusi; toetab seetõttu 

komisjoni kooskõlastatud lähenemisviisi 

spektripoliitikale, seda nii 

ultrakõrgsagedusalade (UHF, 300 MHz 

kuni 3 GHz) kui ka sellest väljapoole 

jäävate sagedusalade edaspidisel 

eraldamisel, üldise eesmärgiga jätkata 

digitaalse lõhe vähendamist ning 

parandada maapiirkondade ühenduvust; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  40 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 a. märgib Euroopa kiudoptiliste 

kaablite võrgu tähtsust universaalseks 

lairibaühendusele juurdepääsuks, mis on 

gigabitiühiskonna aluseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  41 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 b. kutsub üles tegema 5G jaoks 

kättesaadavaks täiendavaid sagedusalasid 

enne 2019. aasta ülemaailmset 

raadiosidekonverentsi (WRC-19), et 

soodustada 5G-rakenduste ja -ärimudelite 

arengut; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  42 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 b. toonitab maapealseid võrke 

täiendava satelliitside tähtsust kõikjal 
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kättesaadavale 5G-le juurdepääsu 

pakkumisel, eeskätt äärepoolseimates 

piirkondades; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  43 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 c (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 c. kutsub üles toetama 5G-

tehnoloogia alaseid teadusuuringuid, mis 

võiksid aidata ületada digitaalset lõhet, 

eeskätt maapiirkondades, ning toetab 

poliitikameetmeid, mis ergutavad 

võrguoperaatoreid jätkama 

lairibaühenduse kasutuselevõtmist, eriti 

just vähem arenenud maapiirkondades; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  44 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 d (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 d. palub toetada eriti kohalikke ja 

VKEdest teenuseosutajaid taristu 

ülesehitamisel, eriti seoses potentsiaalselt 

kõrgete haldus-, projekteerimislubade ja 

kinnisvara ostmise kuludega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  45 

Julia Reda 
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Arvamuse projekt 

Punkt 4 e (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 e. toetab digitaaloskuste parandamist 

ning digitaalse kirjaoskamatuse 

kaotamist; toonitab mitteformaalse 

hariduse tähtsust selles, et mõista, kuidas 

tehnoloogia töötab; kutsub seetõttu üles 

toetama kodanikuühiskonna algatusi ja 

entusiaste, kes rajavad alused digitaalse 

kirjaoskuse ja sõltumatuse sisseviimiseks 

kogu Euroopa haridusse; samuti kutsub 

üles looma poliitikat, toetamaks õigust n-ö 

tehnoloogia kallal nokitseda kui olulist 

mitteformaalse õppe vahendit; toonitab 

sellega seoses avatud ja vabalt 

kättesaadava tehnoloogia tähtsust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  46 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

5. rõhutab, et 5G-võrkude ja 5G-

võimekusega asjade interneti seadmete 

jaoks üldtunnustatud standardite 

kehtestamine on kriitilise tähtsusega, et 

tagada asjade interneti kiire kasutuselevõtt, 

ja et nende standardite kehtestamisel peab 

erasektoril olema juhtiv roll; 

5. rõhutab, et 5G-võrkude ja 5G-

võimekusega asjade interneti seadmete 

jaoks avatud, koostalitlusvõimeliste ja 

üldtunnustatud standardite kehtestamine on 

kriitilise tähtsusega, et tagada asjade 

interneti kiire kasutuselevõtt, ning kutsub 

tootjaid, operaatoreid, reguleerivaid 

asutusi, teadusringkondi ja kõiki 

asjakohaseid sidusrühmi leppima kokku 

5G-võrkude standardis, milles nähakse 

ette, millised saavad tulevased võrgud 

olema; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  47 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

5. rõhutab, et 5G-võrkude ja 5G-

võimekusega asjade interneti seadmete 

jaoks üldtunnustatud standardite 

kehtestamine on kriitilise tähtsusega, et 

tagada asjade interneti kiire kasutuselevõtt, 

ja et nende standardite kehtestamisel peab 

erasektoril olema juhtiv roll; 

5. rõhutab, et 5G-võrkude ja 5G-

võimekusega asjade interneti seadmete 

jaoks üldtunnustatud standardite 

kehtestamine on kriitilise tähtsusega, et 

tagada asjade interneti kiire kasutuselevõtt, 

ja et nende standardite kehtestamiseks on 

vajalik avaliku ja erasektori kaasatus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  48 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. toonitab, et 5G ümberkujundav 

roll ärimudelitele ja tõhususele on 

paljudes eri valdkondades 

sektorispetsiifiline; rõhutab vajadust luua 

partnerlusi telekommunikatsiooniteenuste 

operaatorite ja vertikaalsete tööstuste, 

nagu tervishoid, energia ning meedia ja 

meelelahutus vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  49 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Arvamuse projekt 
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Punkt 5 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. toonitab jätkuvalt kujuteldamatuid 

võimalusi, mida võivad majanduskasvu ja 

töökohtade loomise ergutajana ja kõigi 

kodanike elu parandamiseks pakkuda 

pilvetehnoloogia, suurandmed ja asjade 

internet, tingimusel et usaldusväärne 

ühendus jõuab kõikjale; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  50 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. toetab 5G-tehnoloogiaga seotud 

energiasäästu võimalusi käsitlevaid 

teadusuuringuid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  51 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 b. tuletab meelde, et 5G teeb 

võimalikuks uued kvaliteetsed teenused, 

ühendab uusi tööstusharusid ja 

lõppkokkuvõttes parandab üha 

kogenumate ja nõudlikumate 

digikasutajate kliendikogemust; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  52 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 b. toonitab 5G-tehnoloogia eraelu 

puutumatusega seotud aspektide uurimise 

tähtsust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  53 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 6 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

6. tunneb muret, et nüüdisaegsete 

digitaalsete võrkude ja taristu puudumise 

tõttu on oht, et EL jääb investeeringute 

ligimeelitamises ja teadmiste säilitamises 

teistest piirkondadest maha, mille 

tulemusel kaoksid konkurentsieelised; 

6. on teadlik asjaolust, et 4G-võrgud 

on liiga aeglased ajal, mil ühenduvus 

puudutab järgmiste aastate jooksul 

miljoneid seadmeid (näiteks masinad, 

robotid, droonid, autod, riided, seadmed ja 

sensorid), ning tunneb ühtlasi muret, et 

nüüdisaegsete digitaalsete võrkude ja 

taristu puudumise tõttu on oht, et EL jääb 

investeeringute ligimeelitamises ja 

teadmiste säilitamises teistest piirkondadest 

maha, mille tulemusel kaoksid 

konkurentsieelised; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  54 

Andreas Schwab 

 

Arvamuse projekt 
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Punkt 6 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

6. tunneb muret, et nüüdisaegsete 

digitaalsete võrkude ja taristu puudumise 

tõttu on oht, et EL jääb investeeringute 

ligimeelitamises ja teadmiste säilitamises 

teistest piirkondadest maha, mille 

tulemusel kaoksid konkurentsieelised; 

6. tunneb muret, et nüüdisaegsete 

digitaalsete võrkude ja taristu puudumise 

tõttu on oht, et EL jääb investeeringute 

ligimeelitamises ja teadmiste säilitamises 

teistest piirkondadest maha, mille 

tulemusel kaoksid konkurentsieelised ning 

nõuab, et toetataks digitaalsete võrkude ja 

taristute väljaehitamist eriti 

maapiirkondades; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  55 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 6 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

6. tunneb muret, et nüüdisaegsete 

digitaalsete võrkude ja taristu puudumise 

tõttu on oht, et EL jääb investeeringute 

ligimeelitamises ja teadmiste säilitamises 

teistest piirkondadest maha, mille 

tulemusel kaoksid konkurentsieelised; 

6. tunneb muret, et kvaliteetset ja 

kiiret tava- ja mobiilset ühendust 

pakkuvate nüüdisaegsete digitaalsete 

võrkude ja taristu puudumise tõttu on oht, 

et EL jääb investeeringute ligimeelitamises 

ja teadmiste säilitamises teistest 

piirkondadest maha, mille tulemusel 

kaoksid konkurentsieelised; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  56 

Renato Soru 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 6 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 6 a. toonitab gigabitiühiskonnale 

üleminekuga seotud ettevõtmiste tähtsust; 

tõhusamatesse võrkudesse tehtavate 
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investeeringute ergutamiseks toetab 

keskendumist taristupõhisele 

konkurentsile ning toonitab riiklike 

reguleerivate asutuste rolli järelevalves 

kasutuselevõtu ja kaubandusliku 

kasutuselevõtu etapis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  57 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 6 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 6 a. nõuab tungivalt mitte ainult 5G-

tehnoloogia alastesse teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni investeerimise 

kiirendamist, vaid ka tõhusamate viiside 

väljatöötamist teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulemuste kiireks turule 

viimiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  58 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 6 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 6 a. juhib tähelepanu uutele 

ühenduvuse paradigmadele, nagu 

silmusvõrgud; toonitab kogukonna 

traadita ühenduse ning avatud 

lähtekoodiga püsivaraprojektide jätkuvalt 

olulist osa uuenduslike lahenduste, nagu 

silmusvõrgud, arengus; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  59 

Renato Soru 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 6 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 6 b. rõhutab vajadust edendada 

konkurentsi, mis tagab sektori osalistele 

võrdsed võimalused ning pakub lühikeses 

perspektiivis igale osalejale tehnoloogilist 

paindlikkust nõutavate 

ühenduvusstandardite saavutamiseks; 

leiab, et kõige paljulubavam 

tehnoloogiline suund on seotud 

lõppkasutajani loodava 

valguskaabelühenduse (fibre-to-the-

home, FTTH) laialdase kasutuselevõtuga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  60 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 6 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 6 b. märgib, et 5G-ga seotult tõstatab 

väikeste tugijaamade kasutuselevõtt ning 

võimalik vajadus võtta kasutusele 

ülekandesõlmed kasutajate jaoks 

tarbijakaitsega seotud küsimusi, mis 

sarnanevad nendega, mida on mõnedes 

liikmesriikides juba käsitletud seoses 

ruuterite omamisega; juhib tähelepanu ka 

võrgu neutraalsuse võimalikule 

olulisusele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  61 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 6 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 6 b. leiab, et liit peaks koostöös 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi 

digitaalakadeemiaga koostama ja tegema 

kättesaadavaks 5G-oskuste arendamise 

õppekava, et vältida digitaalset lõhet ja 

tõrjutust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  62 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 7 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

7. kinnitab veel kord, et on tungiv 

vajadus kehtestada ühtsed standardid, et 

5G-tehnoloogiad ei killustuks ja 

koostalitlusvõime poleks takistatud, ja 

tuletab meelde, et rahvusvaheline koostöö 

on ülimalt oluline, et saavutada 

juhtpositsioon ülemaailmsete standardite 

kujundamises, ja lisaks kinnitab veel kord, 

et esialgsed ülemaailmsed 5G-standardid 

peavad olema kättesaadavad 2019. aasta 

lõpuks, mis teeks võimalikuks 5G 

õigeaegse kommertsturule toomise; 

7. kinnitab veel kord, et on tungiv 

vajadus kehtestada ühtsed standardid, et 

5G-tehnoloogiad ei killustuks ja 

koostalitlusvõime poleks takistatud; 

toonitab, et Euroopa peaks säilitama 

rahvusvahelises süsteemis oma 

juhtpositsiooni ning et Euroopa 

standardeid, mis töötatakse välja kõiki 

sidusrühmi aktiivselt kaasates, tuleks 

edendada rahvusvahelisel tasandil; lisaks 

kinnitab veel kord, et esialgsed 

ülemaailmsed 5G-standardid peavad olema 

kättesaadavad 2019. aasta lõpuks, mis 

teeks võimalikuks 5G õigeaegse 

kommertsturule toomise; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  63 

Philippe Juvin 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 7 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

7. kinnitab veel kord, et on tungiv 

vajadus kehtestada ühtsed standardid, et 

5G-tehnoloogiad ei killustuks ja 

koostalitlusvõime poleks takistatud, ja 

tuletab meelde, et rahvusvaheline koostöö 

on ülimalt oluline, et saavutada 

juhtpositsioon ülemaailmsete standardite 

kujundamises, ja lisaks kinnitab veel kord, 

et esialgsed ülemaailmsed 5G-standardid 

peavad olema kättesaadavad 2019. aasta 

lõpuks, mis teeks võimalikuks 5G 

õigeaegse kommertsturule toomise; 

7. kinnitab veel kord, et on tungiv 

vajadus kehtestada Euroopa ühtsed 

standardid, et 5G-tehnoloogiad ei 

killustuks ja koostalitlusvõime poleks 

takistatud, ja tuletab meelde, et 

rahvusvaheline koostöö on ülimalt oluline, 

et saavutada juhtpositsioon ülemaailmsete 

standardite kujundamises, ja lisaks kinnitab 

veel kord, et esialgsed ülemaailmsed 5G-

standardid peavad olema kättesaadavad 

2019. aasta lõpuks, mis teeks võimalikuks 

5G õigeaegse kommertsturule toomise; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  64 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 7 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

7. kinnitab veel kord, et on tungiv 

vajadus kehtestada ühtsed standardid, et 

5G-tehnoloogiad ei killustuks ja 

koostalitlusvõime poleks takistatud, ja 

tuletab meelde, et rahvusvaheline koostöö 

on ülimalt oluline, et saavutada 

juhtpositsioon ülemaailmsete standardite 

kujundamises, ja lisaks kinnitab veel kord, 

et esialgsed ülemaailmsed 5G-standardid 

peavad olema kättesaadavad 2019. aasta 

lõpuks, mis teeks võimalikuks 5G 

õigeaegse kommertsturule toomise; 

7. kinnitab veel kord, et on tungiv 

vajadus kehtestada ühtsed standardid, et 

5G-tehnoloogiad ei killustuks ja 

koostalitlusvõime poleks takistatud, ja 

tuletab meelde, et rahvusvaheline koostöö 

on ülemaailmsete standardite 

kujundamises ülimalt oluline, ja lisaks 

kinnitab veel kord, et esialgsed 

ülemaailmsed 5G-standardid peavad olema 

kättesaadavad 2019. aasta lõpuks, mis 

teeks võimalikuks 5G õigeaegse 

kommertsturule toomise; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  65 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 7 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 7 a. leiab, et tuleks edendada alt-üles 

süsteemi ning et iga sektor peaks välja 

töötama oma standardimise tegevuskava, 

tuginedes tööstusharu juhitavatele 

protsessidele, ning omama tugevat soovi 

jõuda ühiste standarditeni, millest võivad 

saada ülemaailmsed standardid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-

Silviu Buşoi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 7 b (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 7 b. tuletab meelde vajadust tõsta 

veelgi avalikkuse teadlikkust interneti 

kasutamise kasust kodanike ja ettevõtete 

jaoks, kuna see suurendab majanduslikke 

ja sotsiaalseid võimalusi ning on vahend, 

mis võib soodustada kaasatust ja luua 

liidu vähem arenenud piirkondades jaoks 

täiendavaid võimalusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  67 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 
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Arvamuse projekt 

Punkt 7 c (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 7 c. loodab näha tõeliselt lähenevat 

võrgukeskkonda, kus traadiga ja traadita 

ühendused kasutavad ühist taristut, 

suunates ühiskonda edasi täiustatud 

võrguühiskonna poole, nagu juhita autod, 

e-kaubandus, e-töö, e-põllumajandus ja -

loomapidamine, nii et 21. sajandi 

tehnoloogilise põllumajanduse motoks 

oleks „toota vähemaga rohkem“; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  68 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 8 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

8. rõhutab asjaolu, et komisjoni sõnul 

on tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu 

ELis potentsiaal luua kaks miljonit 

töökohta, seda vaatamata praegusele 

püsivale, kuid madalale majanduskasvule 

ja kõrgele tööpuuduse määrale, eriti noorte 

seas; 

8. rõhutab, et komisjoni sõnul on 

tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu 

ELis potentsiaal luua kaks miljonit 

töökohta, seda vaatamata praegusele 

püsivale, kuid madalale majanduskasvule 

ja kõrgele tööpuuduse määrale, eriti noorte 

seas; tuletab meelde, et selle tulemuse 

saavutamiseks tuleb tegeleda mitme 

eelneva ja järgneva teguriga, muu hulgas 

tarbijatele kättesaadavuse, rakenduste 

pakkumise ja nõudluse, seadmete ja 

rakenduste keskkondi puudutavate 

takistavate mõjude, horisontaalsete 

kasude ning võimalike negatiivsete 

mõjudega teistele sektoritele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  69 
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Vicky Ford 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 8 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

8. rõhutab asjaolu, et komisjoni sõnul 

on tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu 

ELis potentsiaal luua kaks miljonit 

töökohta, seda vaatamata praegusele 

püsivale, kuid madalale majanduskasvule 

ja kõrgele tööpuuduse määrale, eriti noorte 

seas; 

8. rõhutab asjaolu, et komisjoni sõnul 

on tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu 

ELis potentsiaal luua kaks miljonit 

töökohta, seda vaatamata praegusele 

püsivale, kuid madalale majanduskasvule 

ja kõrgele tööpuuduse määrale, eriti noorte 

seas; ergutab komisjoni keskenduma 

olemasolevatesse programmidesse 

investeerimisele, et toetada IKT-sektorit, 

näiteks programmi „Horisont 2020“ ja 

muude kättesaadavate avaliku ja 

erasektori partnerluste kaudu, mida on 

võimalik kasutada ühenduvuse projektide 

jaoks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  70 

Renato Soru 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 8 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

8. rõhutab asjaolu, et komisjoni sõnul 

on tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu 

ELis potentsiaal luua kaks miljonit 

töökohta, seda vaatamata praegusele 

püsivale, kuid madalale majanduskasvule 

ja kõrgele tööpuuduse määrale, eriti 

noorte seas; 

8. rõhutab asjaolu, et komisjoni sõnul 

on tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu 

ELis potentsiaal aidata luua enam kui kaks 

miljonit töökohta, parandades teenuseid 

ning soodustades uute tehnoloogiate 

väljaarendamist ja nende kaubanduslikku 

kasutuselevõttu; toonitab, et 5G kiire 

kasutuselevõtt ning gigabitiühiskond on 

vajalikud, kuid mitte piisavad selleks, et 

Euroopa saaks digitaalse sektori 

võimalustest täiel määral kasu; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  71 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 8 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

8. rõhutab asjaolu, et komisjoni sõnul 

on tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu 

ELis potentsiaal luua kaks miljonit 

töökohta, seda vaatamata praegusele 

püsivale, kuid madalale majanduskasvule 

ja kõrgele tööpuuduse määrale, eriti 

noorte seas; 

8. rõhutab asjaolu, et komisjoni sõnul 

on tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu 

ELis potentsiaal luua kaks miljonit 

töökohta, mis võivad anda hoogu Euroopa 

majandusele ning võidelda kõrge 
tööpuuduse määraga, eriti noorte seas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  72 

Renato Soru 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 8 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 8 a. pooldab gigabiti kiirusega 

ühenduste kiiret kasutuselevõttu 

võtmetähtsusega valdkondades, nagu 

koolid, avaliku sektori asutuste hooned ja 

äripargid, koos 5G kiire kasutuselevõtuga 

linnades; on veendunud, et komisjon 

peaks selles valdkonnas toetama 

ulatuslikemaid plaane, kuna see annab 

võimaluse majandus- ja haridustegevuses 

osalejatel pääseda ligi tipptasemel 

võimaldavale tehnoloogiale; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  73 

Maria Grapini 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 8 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 8 a. rõhutab, et avaliku ja erasektori 

partnerlusel 5G valdkonnas on anda 

oluline panus sellesse, et Euroopa tööstus 

oleks ülemaailmsel turul edukas, ning 

uute innovatsioonivõimaluste avamisse; 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  74 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 8 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 8 a. kutsub üles minema tehnoloogia 

mõju hindamisel kaugemale pelgalt 

majanduslike näitajate kasutamisest ning 

täiendama seda sotsiaalmajanduslike 

näitajatega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  75 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 9 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist kodanikuühiskonnani, et luua 

ühine nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks; 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist kodanikuühiskonnani, et luua 

ühine nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks, 

näiteks praegu, mil tervishoiukulud 

tõusevad järsult ning Euroopa elanikkond 
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on vananemas, võib tehnoloogia 

võimaldada struktureerida 

tervishoiumudeli ümber ravilt 

ennetamisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 9 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist kodanikuühiskonnani, et luua 

ühine nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks; 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist kodanikuühiskonnani, et luua 

ühine nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks, 

näiteks praegu, mil tervishoiukulud 

tõusevad järsult ning Euroopa elanikkond 

on vananemas, võib tehnoloogia 

võimaldada struktureerida 

tervishoiumudeli ümber ravilt 

ennetamisele ning hoida tervishoiu 

taskukohasena; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  77 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 9 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist kodanikuühiskonnani, et luua 

ühine nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist kodanikuühiskonnani, võttes 

eriti arvesse kodanikuühiskonna osalejate 
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digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks; 
eritingimusi seoses nende rahalise 

olukorra ja töötajatega, et luua ühine 

nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sidel on potentsiaal 

teha kõigi elu paremaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  78 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 9 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist kodanikuühiskonnani, et luua 

ühine nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks; 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikide ja 

Euroopa piirkondadeni ning erasektorist 

kodanikuühiskonnani, et luua ühine 

nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  79 

Vicky Ford 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 9 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist kodanikuühiskonnani, et luua 

ühine nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks; 

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd 

kõigi sidusrühmadega, ELi 

institutsioonidest liikmesriikideni ja 

erasektorist ja tööstusest 

kodanikuühiskonnani, et luua ühine 

nägemus, mille aluseks oleks idee, et 

digitehnoloogiatel ja sideteenustel on 

potentsiaal teha kõigi elu paremaks; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  80 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 9 a (uus) 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 9 a. soovitab komisjonil näha ette iga-

aastase eduaruande koostamise ja 

soovituste rakendamise aruandluse 5G 

tegevuskava kohta ning teavitada 

Euroopa Parlamenti tulemustest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  81 

Julia Reda 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 10 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

10. kinnitab veel kord oma 

veendumust, et tugevama ja dünaamilisema 

siseturuni on võimalik jõuda vaid püsiva 

majanduskasvu ja suurenenud tööhõive 

abil ning eduka digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine on kiireim viis kasvatada 

majandust ja luua uusi, kvaliteetseid 

töökohti. 

10. kinnitab veel kord oma 

veendumust, et tugevama ja dünaamilisema 

siseturuni on võimalik jõuda vaid püsiva 

majanduskasvu, konkurentsi ja 

konkurentsivõimeliste sidusrühmade 
suurenenud tööhõive abil ning eduka ühtse 

turu väljakujundamine on kiireim viis 

kasvatada majandust ja luua uusi, 

kvaliteetseid töökohti. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  82 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 
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Arvamuse projekt 

Punkt 10 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

10. kinnitab veel kord oma 

veendumust, et tugevama ja dünaamilisema 

siseturuni on võimalik jõuda vaid püsiva 

majanduskasvu ja suurenenud tööhõive 

abil ning eduka digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine on kiireim viis kasvatada 

majandust ja luua uusi, kvaliteetseid 

töökohti. 

10. kinnitab veel kord oma 

veendumust, et tugevama ja dünaamilisema 

siseturuni on võimalik jõuda vaid püsiva ja 

jätkusuutliku majanduskasvu ja 

suurenenud tööhõive abil ning eduka 

digitaalse ühtse turu väljakujundamine on 

kiireim viis kasvatada majandust ja luua 

uusi, kvaliteetseid töökohti. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  83 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 10 

 
Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

10. kinnitab veel kord oma 

veendumust, et tugevama ja dünaamilisema 

siseturuni on võimalik jõuda vaid püsiva 

majanduskasvu ja suurenenud tööhõive 

abil ning eduka digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine on kiireim viis kasvatada 

majandust ja luua uusi, kvaliteetseid 

töökohti. 

10. kinnitab veel kord oma 

veendumust, et tugevama ja dünaamilisema 

siseturuni on võimalik jõuda vaid püsiva 

majanduskasvu ja suurenenud tööhõive 

abil ning eduka digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine on kiireim viis kasvatada 

majandust ja luua uusi töökohti. 

Or. en 

 


