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Tarkistus 1
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. toteaa, että suurin osa jäsenvaltioista 
on tällä hetkellä jäljessä muista 
teollisuusmaista uuden sukupolven 
viestintäinfrastruktuureihin tehtävien 
investointien osalta, ja korostaa, että 
johtavan aseman saavuttaminen 
laajakaistan ja Internetin kehittämisessä 
on ratkaisevan tärkeää Euroopan 
kilpailukyvylle ja koheesiolle 
kansainvälisellä areenalla, erityisesti 
silmällä pitäen interaktiivisten 
digitaalisten jakelukanavien kehittämistä 
ja uusien palvelujen, kuten sähköisen 
kaupan, sähköisen terveydenhuollon, 
sähköisen oppimisen ja sähköisen 
hallinnon, tarjoamista;

Or. en

Tarkistus 2
Katerina Batzeli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että taajuusylijäämä tarjoaa 
Euroopalle ainutlaatuisia mahdollisuuksia 
kehittää laajakaistaa ja Internetiä ja säilyä 
johtavassa asemassa matkaviestinnän 
multimediasovelluksia koskevien 
teknologioiden alalla sekä samalla 
kaventaa digitaalista kuilua tarjoamalla 
uusia mahdollisuuksia kansalaisille, 
palveluille, medialle ja kulttuuriselle 
monimuotoisuudelle koko Euroopan 

1. korostaa, että taajuusylijäämä tarjoaa 
Euroopalle ainutlaatuisia mahdollisuuksia 
kehittää uusia palveluja, kuten mobiili-
tv:tä ja langatonta Internet-yhteyttä, ja 
säilyä johtavassa asemassa 
matkaviestinnän multimediasovelluksia 
koskevien teknologioiden alalla sekä 
samalla kaventaa digitaalista kuilua 
tarjoamalla uusia mahdollisuuksia 
kansalaisille, palveluille, medialle ja 
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unionissa; kulttuuriselle monimuotoisuudelle koko 
Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 3
Sahra Wagenknecht

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että lähetystaajuudet ovat 
harvinainen luonnonvara, ja näin ollen 
jäsenvaltioiden olisi valvottava 
lähetystaajuuksien käyttöä tärkeiden 
julkisten hyödykkeiden, kuten 
korkealuokkaisten koodaamattomien 
televisiolähetysten ja Internet-palvelujen, 
takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 4
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että teknologioiden lähentyminen 
on nyt todellisuutta ja että se tarjoaa 
perinteisille palveluille uusia välineitä ja 
mahdollisuuksia; korostaa, että 
mahdollisuus käyttää taajuuksia, jotka oli 
aikaisemmin varattu yleisradiotoimintaan, 
on ratkaisevan tärkeää uusien palvelujen 
syntymisen kannalta; 

2. toteaa, että teknologioiden lähentyminen 
on nyt todellisuutta ja että se tarjoaa 
perinteisille palveluille uusia välineitä ja 
mahdollisuuksia; korostaa, että 
mahdollisuus käyttää taajuuksia, jotka oli 
aikaisemmin varattu yleisradiotoimintaan, 
voi edistää uusien palvelujen syntymistä 
edellyttäen, että lähetystaajuuksia 
hallinnoidaan mahdollisimman 
tehokkaasti ja aktiivisesti ilman, että 
puututaan korkealuokkaisten digitaalisten 
ohjelmien lähettämiseen;
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Or. en

Tarkistus 5
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että taajuusylijäämä voidaan 
jakaa tehokkaasti ilman, että puututaan 
UHF-taajuuksien nykyisten 
luvanhaltijoiden toimintaan, ja että on 
mahdollista tehokkaasti jatkaa ja 
laajentaa nykyisiä lähetyspalveluja ja 
samalla varmistaa, että uusille 
mobiilimultimediaa ja langatonta 
laajakaistaa koskeville teknologioille 
myönnetään runsaasti UHF-taajuuksia 
uusien interaktiivisten palvelujen 
saamiseksi Euroopan kansalaisten 
ulottuville;

Or. en

Tarkistus 6
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa digitaalisten lähetysten 
tehokkuutta, minkä ansiosta pienemmillä 
lähetystaajuuksilla voidaan lähettää
aikaisempaa useampia kanavia ja 
potentiaalisesti korkealaatuisempia 
lähetyksiä, minkä seurauksena 
lähetystoiminta paranee, ja samaan 
aikaan vapautuu lähetystaajuuksia uusia 
palveluja varten, jotka voivat tuoda 
mukanaan etuja kansalaisille ja 
kuluttajille; katsoo, että markkinoilla 
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itsellään on parhaat mahdollisuudet 
määritellä parhaiten yhteiskuntaa 
hyödyttävät palvelut ja teknologiat;

Or. en

Tarkistus 7
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. on vakuuttunut siitä, että 
teknologisen lähentymisen seurauksena 
pian voidaan tarjota uusia multi-play–
paketteja, jotka sisältävät innovatiivisia 
teknologioita ja palveluita, ja samaan 
aikaan toteaa, että näiden 
mahdollisuuksien syntyminen riippuu 
ratkaisevasti arvokkaiden 
lähetystaajuuksien saatavuudesta sekä 
saumattoman yhteentoimivuuden, 
yhteydet ja kattavuuden mahdollistavista 
uusista interaktiivisista teknologioista, 
kuten mobiilimultimediasta ja 
langattomasta laajakaistasta;

Or. en

Tarkistus 8
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. korostaa, että taajuusylijäämä tarjoaa 
Euroopalle ainutlaatuisen 
mahdollisuuden kehittää johtavaa 
asemaansa maailmassa 
mobiilimultimediateknologioiden alalla ja 
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samaan aikaan kaventaa digitaalista 
kuilua lisäämällä tiedonkulkua sekä 
tiedon ja palvelujen saatavuutta 
yhdistämällä Euroopan kansalaiset 
toisiinsa ja tarjoamalla uusia 
mahdollisuuksia medialle, kulttuurille ja 
monimuotoisuudelle kaikilla aloilla koko 
Euroopan unionin alueella;

Or. en

Tarkistus 9
Katerina Batzeli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa yhteistä lähestymistapaa
ylijäämän käyttöön, jotta varmistetaan 
taajuuksien optimaalinen käyttö, minkä 
ansiosta lähetystoiminnan harjoittajat 
voivat jatkaa nykyisten palvelujensa 
tarjoamista, mutta taajuusylijäämä 
jaettaisiin käyttöön puolueettomasti; 

3. kannattaa ponnisteluja koordinoidun 
lähestymistavan löytämiseksi ylijäämän
käyttöön, jotta varmistetaan taajuuksien 
optimaalinen käyttö, minkä ansiosta 
lähetystoiminnan harjoittajat voivat jatkaa 
nykyisiä palvelujaan ja kehittää niitä 
entisestään, mutta samaan aikaan uudet 
käyttäjät voisivat käyttää osaa 
taajuusylijäämästä kansainvälisten 
sopimusten ja kansallisten poliittisten 
prioriteettien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 10
Sahra Wagenknecht

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa yhteistä lähestymistapaa 
ylijäämän käyttöön, jotta varmistetaan 
taajuuksien optimaalinen käyttö, minkä 

3. kannattaa koordinoitua lähestymistapaa 
ylijäämän käyttöön, jotta varmistetaan 
taajuuksien optimaalinen käyttö, minkä 
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ansiosta lähetystoiminnan harjoittajat 
voivat jatkaa nykyisten palvelujensa 
tarjoamista, mutta taajuusylijäämä
jaettaisiin käyttöön puolueettomasti; 

ansiosta lähetystoiminnan harjoittajat 
voivat jatkaa ja kehittää entisestään 
nykyisiä palvelujaan; katsoo, että 
jäsenvaltioiden olisi sallittava jakaa 
taajuusylijäämä vapaasti kansallisten 
poliittisten prioriteettien, kuten 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden, perusteella;

Or. en

Tarkistus 11
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että Euroopan on otettava 
hyöty irti tällaisesta ainutlaatuisesta 
mahdollisuudesta mahdollisimman 
pikaisesti, mikäli se haluaa saavuttaa 
johtavan aseman maailmassa uusien 
interaktiivisten digitaalisten 
jakelukanavien alueella ja panna 
täytäntöön i2010 strategian mukaisen 
suunnitelman "tietoyhteiskunta kaikille", 
ja että tämä saattaa edellyttää 
jäsenvaltioiden välistä aktiivista 
yhteistyötä, jotta voitetaan nykyiset esteet, 
joita on kansallisella tasolla 
taajuusylijäämän tehokkaan 
(uudelleen)jakamisen tiellä;

Or. en

Tarkistus 12
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa niitä etuja, joita syntyy 
jäsenvaltioiden vapauttaessa 
mahdollisimman pikaisesti 
taajuusylijäämänsä, kun Euroopan 
kansalaiset ja kuluttajat voivat hyödyntää 
uusia, innovatiivisia ja kilpailukykyisiä 
palveluja; toteaa erityisesti, että osa 
maista on jo siirtynyt digitaalisiin 
lähetyksiin ja/tai tunnistanut oman 
taajuusylijäämänsä;

Or. en

Tarkistus 13
Sahra Wagenknecht

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa digitalisoinnin seurauksena 
vapautuvan taajuusylijäämän jakamista 
yksittäisiin teknologioihin 
sitoutumattomien julkisten 
huutokauppojen välityksellä ja 
taajuuksien sisällyttämistä 
kaupankäynnin piiriin; varoittaa 
kuitenkin taajuusmarkkinoiden 
hajanaisuudesta, mikä johtaa siihen, että 
niukkoja resursseja ei käytetä parhaalla 
mahdollisella tavalla; pyytää komissiota 
varmistamaan, että yhteinen 
markkinasuunnitelma ei synnytä uusia 
esteitä tulevalle innovoinnille.

5. katsoo, että taajuusylijäämää ei tulisi 
jakaa ensisijaisesti huutokauppojen tai 
kaupankäynnin välityksellä, sillä 
markkinamekanismit yksin käytettynä 
eivät takaa tärkeiden julkisten 
hyödykkeiden tarjoamista;

Or. en
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Tarkistus 14
Katerina Batzeli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa digitalisoinnin seurauksena 
vapautuvan taajuusylijäämän jakamista 
yksittäisiin teknologioihin 
sitoutumattomien julkisten huutokauppojen 
välityksellä ja taajuuksien sisällyttämistä 
kaupankäynnin piiriin; varoittaa kuitenkin
taajuusmarkkinoiden hajanaisuudesta, mikä 
johtaa siihen, että niukkoja resursseja ei 
käytetä parhaalla mahdollisella tavalla; 
pyytää komissiota varmistamaan, että 
yhteinen markkinasuunnitelma ei synnytä 
uusia esteitä tulevalle innovoinnille.

5. katsoo, että jäsenvaltiot voivat harkita
digitalisoinnin seurauksena vapautuvan 
taajuusylijäämän jakamista yksittäisiin 
teknologioihin sitoutumattomien julkisten 
huutokauppojen välityksellä ja taajuuksien 
sisällyttämistä kaupankäynnin piiriin; 
katsoo kuitenkin, että tässä menettelyssä 
olisi noudatettava tinkimättä ITUn 
säännöksiä, kansallista 
taajuussuunnitelmaa ja kansallisia 
poliittisia tavoitteita, jotta vältyttäisiin 
tarjottavien palvelujen välisiltä 
haitallisilta häiriöiltä; varoittaa 
taajuusmarkkinoiden hajanaisuudesta, mikä 
johtaa siihen, että niukkoja resursseja ei 
käytetä parhaalla mahdollisella tavalla; 
pyytää komissiota varmistamaan, että 
tuleva koordinoitu markkinasuunnitelma ei 
synnytä uusia esteitä tulevalle 
innovoinnille.

Or. en

Tarkistus 15
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa digitalisoinnin seurauksena 
vapautuvan taajuusylijäämän jakamista 
yksittäisiin teknologioihin 
sitoutumattomien julkisten huutokauppojen 
välityksellä ja taajuuksien sisällyttämistä 
kaupankäynnin piiriin; varoittaa kuitenkin 
taajuusmarkkinoiden hajanaisuudesta, mikä 

5. kannattaa digitalisoinnin seurauksena 
vapautuvan taajuusylijäämän jakamista 
yksittäisiin teknologioihin 
sitoutumattomien julkisten huutokauppojen 
välityksellä ja taajuuksien sisällyttämistä 
kaupankäynnin piiriin; varoittaa kuitenkin 
taajuusmarkkinoiden hajanaisuudesta, mikä 
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johtaa siihen, että niukkoja resursseja ei 
käytetä parhaalla mahdollisella tavalla; 
pyytää komissiota varmistamaan, että 
yhteinen markkinasuunnitelma ei synnytä 
uusia esteitä tulevalle innovoinnille.

johtaa siihen, että niukkoja resursseja ei 
käytetä parhaalla mahdollisella tavalla; 
pyytää komissiota varmistamaan, että 
yhteinen lähestymistapa ylijäämän 
käyttöön ei synnytä uusia esteitä tulevalle 
innovoinnille.

Or. en

Tarkistus 16
Katerina Batzeli

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että taajuusylijäämä on 
tärkeä väline kansallisten audiovisuaali-
ja mediapolitiikan tavoitteiden 
toteutuksessa; on näin ollen vakuuttunut 
siitä, että taajuusylijäämän hallinnointia 
koskevien päätösten ei tulisi perustua 
puhtaasti markkina- ja voittopohjaisiin 
kriteereihin, vaan niissä olisi keskityttävä 
myös edistämään audiovisuaali- ja 
mediapolitiikkaan liittyviä yleisen edun 
mukaisia tavoitteita, kuten 
ilmaisunvapautta, tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta sekä kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 17
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää jäsenvaltioiden välistä tiivistä 
yhteistyötä tehokkaiden, avoimien ja 
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kilpailukykyisten sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi tunnistamalla yhteiset 
taajuudet uusien yleiseurooppalaisten 
palvelujen kehittämiseksi ja uusien 
verkkoteknologioiden hyödyntämisen 
edellyttämän riittävän mittakaavan 
turvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 18
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että mikäli taajuuksia jaetaan 
huutokauppojen välityksellä, 
jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
yhteinen lähestymistapa huutokauppojen 
edellytyksiin ja yksityiskohtaisiin 
sääntöihin ja resurssien jakamiseen; 
kehottaa komissiota esittämään tällaiset 
suuntaviivat;

Or. en
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