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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Laajakaistaa koskevan eurooppalaisen politiikan laatimisesta
(2006/2273(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Laajakaistan levinneisyyserojen umpeen 
kurominen" (KOM(2006)0129),

– ottaa huomioon laajakaistaliittymien saatavuudesta ja heikommassa asemassa olevien alueiden 
julkisesta rahoituksesta 15. heinäkuuta 2005 laaditun Digital Divide -foorumin raportin,

– ottaa huomioon komission tiedonannon kevään Eurooppa-neuvostolle "Kasvua ja työllisyyttä 
koskevan uudistetun Lissabonin strategian täytäntöönpano" (KOM(2006)0816) ja siihen 
liittyvän liitteen,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Nopeiden yhteyksien Eurooppa: sähköisen 
viestinnän viimeaikainen kehitys" (KOM(2004)0061),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan 
EU:n sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelusta (KOM(2006)0334),

– ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi)1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä 
eurooppalainen tietoyhteiskunta" (KOM(2005)0229),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "i2010 – Ensimmäinen vuosikertomus 
eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta" (KOM(2006)0215),

– ottaa huomioon Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan 
monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 854/2005/EY2,

– ottaa huomioon komission työasiakirjan "Ohjeet rakennerahastojen käytön perusteista ja 
yksityiskohtaisista säännöistä sähköisen viestinnän alalla" (SEC(2003)0895),

  
1 EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 1.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Markkinalähtöinen lähestymistapa 
radiotaajuuksien hallintaan Euroopan unionissa" (KOM(2005)0400),

– ottaa huomioon yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 30. tammikuuta 2007 
antaman tuomion asiassa France Télécom SA v. komissio1, jossa hylätään kokonaisuudessaan 
France Télécom SA:n vetoomus yleisölle suunnattujen ADSL-pohjaisten Internet-
yhteyspalvelujen saalistushinnoittelusta vuonna 2003 tehdyn komission päätöksen osalta,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Uutta luotaava 
radiotaajuuspolitiikka Euroopan unionille: toinen vuosikertomus" (KOM(2005)0411),

– ottaa huomioon seuraavat Euroopan parlamentin päätöslauselmat: kasvua ja työllisyyttä 
edistävästä eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta 14. maaliskuuta 2006 annettu 
päätöslauselma2, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelystä ja markkinoista vuonna 2004 
1. joulukuuta 2005 annettu päätöslauselma3 sekä tietoyhteiskunnasta 23. kesäkuuta 2005 
annettu päätöslauselma4,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja
koulutusvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

A. katsoo, että Internetin ja laajakaistan kehitys on muuttanut maailmantalouden, yhdentänyt 
alueita ja maita toisiinsa sekä luonut dynaamisen mallin, jossa yksityisillä kansalaisilla, 
riippumatta siitä, missä he asuvat, on tiedon, viestinnän, vaikutteiden, osallistumisen, 
kuluttamisen, työelämän ja yrittäjyyden alalla ennennäkemättömät mahdollisuudet, 

B. katsoo, että Internetin ja laajakaistan merkitys kasvaa lujaa vauhtia jokaisen uuden käyttäjän 
myötä, mikä on ensiarvoisen tärkeää, jos Euroopasta halutaan tehdä johtava tietoon perustuva 
yhteiskunta,

C. katsoo, että edellä mainitussa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa 
France Télécom SA v. komissio antamassa tuomiossa todetaan, että laajakaistasektorin nopea 
kasvu ei aseta estettä kilpailusääntöjen soveltamiselle,

D. ottaa huomioon, että laajakaistaliittymien määrä on miltei kaksinkertaistunut ja laajakaista-
asiakkaiden määrä miltei nelinkertaistunut viimeisten kolmen vuoden aikana; tämä kehitys on 
ollut markkinavetoista ja kilpailun tehostamaa, mikä on näin osoittanut tärkeäksi sen, että 
markkinat eivät saa vääristyä,

E. katsoo, että jäsenvaltioissa, joissa on kovempi kilpailu laajakaistamarkkinoilla, on korkeampi 
laajakaistan kattavuus,

  
1 Asia T-340/03 France Télécom SA v Euroopan yhteisöjen komissio, 2007 Kok.-0000.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0079.
3 EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 143.
4 EUVL C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
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1. korostaa mahdollisuuksia, joita lähes 500 miljoonan ihmisen, joilla on laajakaistaliittymä, 
käsittävät sisämarkkinat tarjoaisivat luomalla maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen riittävän 
suuren käyttäjämäärän, antamalla kaikille alueille uusia mahdollisuuksia, ja tarjoamalla 
jokaiselle käyttäjälle lisäarvoa ja Euroopalle valmiuden olla maailman johtava tietoon 
perustuva yhteiskunta; 

2. toteaa, että Euroopan tärkeimmät sähköiset palvelut voivat edesauttaa tiiviimpää yhdentymistä 
ja lujittaa koheesiota sekä luoda yhtenäiset eurooppalaiset sähköiset markkinat laajakaistan 
käytön ansiosta, ja kehottaa tekemään tästä alasta erityistavoitteen, johon rakennerahastoja ja 
maaseudun kehittämisrahastoa voitaisiin käyttää;

3. vetoaa jokaiseen Euroopan unionin kouluun ja koulutuskeskukseen laajakaistaan liittymisen 
puolesta, jotta tulevaisuudessa "yksikään eurooppalainen lapsi ei jäisi yhteyksien 
ulkopuolelle";

4. on sitä mieltä, että ratkaisu "laajakaistakuilun" umpeen kuromiseen on innovatiivinen 
teknologia ja huomauttaa, että uuden teknologian ansiosta heikommassa asemassa olevat 
alueet ovat voineet edetä harppauksittain tässä asiassa;

5. korostaa, että uusi teknologia on luontaisesti kauaskantoisempaa ja kattavampaa, mikä 
mahdollistaa pidemmälle kehittyneet palvelut; 

6. vakuuttaa, että laajakaistan nopea yleistyminen on ratkaisevaa Euroopan tuottavuuden 
kehittymisen ja sellaisten uusien ja pienten yritysten syntymisen kannalta, jotka voivat olla 
johtavia eri aloilla, esimerkiksi terveydenhoito-, tuotanto- ja rahoituspalvelujen aloilla; 

7. korostaa, että EU:n tehtävä on luoda innovoinnin kehittämistä ja uuden teknologian 
käyttöönottoa tukeva ympäristö tarjoamalla kilpailua suosivat sääntelypuitteet ja käyttämällä 
asianomaista rahoitusta tarvittavan infrastruktuurin tukemiseksi;

8. kannustaa komissiota tutkimaan tarkoin, onko sääntelypuitteet pantu täysimääräisesti 
täytäntöön ja sovelletaanko valtiontukea koskevia sääntöjä silloin, kun rakennerahastoja ja 
maaseudun kehittämisrahastoa on tarkoitus käyttää laajakaistaa koskeviin investointeihin, ja 
takaamaan, että EU:n rahoituksella ei suosita markkinoiden vakiintuneita toimijoita tai 
monopoleja uusien toimijoiden kustannuksella;

9. korostaa, että kansallisen ja EU:n julkisen rahoituksen tulisi olla kilpailun kannalta 
puolueettomia ja edistää kaupallisesti kestäviä investointeja; toteaa, että tällaisia sopimuksia 
olisi kilpailutettava sen sijasta, että sopimus annetaan automaattisesti markkinoiden 
vakiintuneelle toimijalle;

10. huomauttaa, että infrastruktuurin olisi perustuttava yhtäläiseen saatavuuteen, ja että sen 
omistusrakenne ei saisi suosia mitään tiettyjä palveluntarjoajia;

11. pitää markkinoita keskeisessä asemassa innovatiivisten palvelujen laajentumisessa ja 
kehittämisessä; toteaa kuitenkin, että sääntelyviranomaisten ja hallitusten on ehdottomasti 
molempien annettava etusija kilpailun edistämiselle siten, että sovelletaan keinoja, joilla 
torjutaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja vähennetään markkinoille tulon esteitä 
niin, että markkinat pystyisivät tuottamaan innovaatiota;
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12. korostaa, että teknologian on oltava neutraalia ja että on vältettävä pirstoutumista, mikä vaatii 
Euroopan unionin sääntelyviranomaisia suhtautumaan avoimesti uusiin ratkaisuihin ja 
samanaikaisesti luomaan niille vakaat edellytykset; 

13. huomauttaa, että maaseutualueiden kilpailuedun kehittäminen riippuu tieto- ja 
viestintäteknologian uusista innovatiivisista käyttötavoista;

14. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita toteuttamaan Barcelonassa 2003 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston asettaman tavoitteen varmistaa, että kaikille Euroopan unionin kansalaisille on 
tarjolla asianmukaisia laajakaistapalveluja;

15. korostaa, että digitaalinen lukutaito on välttämätön perusta laajakaistan tarjoamien 
mahdollisuuksien hyväksikäyttöön, ja viittaa julkisen koulutuksen vastuuseen tässä suhteessa; 

16. korostaa teknisen, oikeudellisen ja semanttisen tason avointen ja yhteentoimivien standardien 
tärkeyttä mittakaavaetujen mahdollistamiseksi, syrjimättömän ja avoimen pääsyn 
varmistamiseksi tietoyhteiskunnan palveluihin ja teknologian nopean käyttöönoton 
edistämiseksi; 

17. uskoo, että laajakaistaa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden edistäminen viranomaisten 
toimesta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa voi edesauttaa julkisten palvelujen tehokasta 
tarjoamista ja samanaikaisesti tarjota kannustimia laajakaistaliittymän hankkimiseksi, mikä 
myös auttaisi vauhdittamaan tarjontaa; 

18. katsoo, että uusi tekniikka tarjoaa kiinnostavia ja edullisempia ratkaisuja maaseutualueille, 
koska langattomat linkit sekä matka- ja satelliittiviestintä voivat tuoda laajakaistan alueille, 
jotka perinteisesti ovat jääneet kiinteiden verkkojen ulkopuolelle; toteaa, että nämä uudet 
suurnopeussovellukset pitävät yllä radiotaajuuksien kysyntää; 

19. kehottaa komissiota etsimään aktiivisesti merkittäviä synergiaetuja omien alakohtaisten 
ohjelmiensa eli seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman välillä, mukaan luettuina 
parempi koordinointi kansainvälisten ohjelmien kanssa ja laajakaistan kehittämistä koskevan 
rahoituksen järjestäminen rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahaston kautta; 

20. katsoo, että markkinavoimien lisäksi jäsenvaltiot ja erityisesti niiden alueet ja kunnat voisivat 
asettaa kannustimia laajakaistamarkkinoiden edistämiseksi heikommassa asemassa olevilla 
alueilla; korostaa rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahaston asemaa niiden alueiden 
tukemisessa, jotka pyrkivät vahvistamaan tietoyhteiskunnan kysyntäpuolta;

21. kehottaa komissiota toimittamaan riittäviä tietoja ja tilastoja ja arvioimaan rakennerahastoista 
ja maaseudun kehittämisrahastosta myönnetyn rahoituksen vaikutusta laajakaistan 
kehittämiseen tukea saaneilla alueilla;

22. painottaa lisäksi, että laajakaistainfrastruktuurille annettavan julkisen tuen on noudatettava 
teknologianeutraaliuden periaatetta suosimatta ennakolta mitään tiettyä teknologiaa tai 
rajoittamatta alueiden valintoja teknologian suhteen ja samanaikaisesti estäen teknisen 
infrastruktuurin pirstoutumisen;
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23. katsoo, että lainojen ja avustusten muodossa tapahtuvaa julkista osallistumista, joka usein 
toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta, voitaisiin edelleen kehittää 
alueilla, joilla tarjonta ei ole vielä riittävää; 

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Ainoa asia, jonka voimme tietää todella varmasti laajakaistan ja Internetin tulevasta kehityksestä, 
on se, ettemme tiedä kuinka se tulee kehittymään seuraavien kymmenen vuoden aikana; tiedämme 
ainoastaan, että se kehittyy vähintäänkin yhtä paljon kuin viimeisten kymmenen vuoden aikana. 
Kymmenen vuotta sitten kukaan ei olisi voinut ennakoida sitä Internetin ja laajakaistan rajua 
kehitystä, jonka todistajina olemme olleet, aivan kuten kukaan ei olisi voinut ymmärtää sen 
kehityksen suuruutta, joka on muuttanut kansantalouksia ja maailmanlaajuisia markkinoita ja 
kääntänyt perinteiset hierarkiat ylösalaisin maailmassa, jossa yksilö on keskipisteessä, oli kyseessä 
sitten osaaminen, tieto, tiedotusvälineet tai tiede, tai myös viestintä, kauppa ja markkinat. Maailma 
ei tänään ole sama kuin eilen.

Tiedotusvälineet ja tieto toimivat maailmassa, jossa ei ole todellisia rajoja ja jossa osaamista ja 
mielipiteitä ei voida pysäyttää tai valvoa. Osaamista, asiatietoa, tuotteita ja palveluja on saatavilla 
välimatkasta riippumatta, mikä vähentää fyysisen ulottuvuuden tärkeyttä ja tekee yhteydet sitä 
tärkeämmiksi. Uudet tieto- ja viestintätekniikat ovat luoneet omat palvelunsa, tuotteensa ja 
markkinansa, mutta ne ovat myös muuttaneet perusteellisesti perinteiset markkinat 
maailmanlaajuisiksi kauppapaikoiksi, joilla eri palvelut voivat lähetä toisiaan. Yhteiskunnat, jotka 
ovat olleet tämän kehityksen kärjessä, ovat lisänneet tuottavuutta dramaattisesti samanaikaisesti 
kun niiden kansalaiset ovat voineet ilmaista mielipiteitä, esittää vaatimuksia ja vaikuttaa asioihin 
tavalla, joka ei voi tehdä heitä ketään huonommaksi tänä uutena osaamisen ja tiedon aikakautena.

Tämän kehityksen kärjessä oleminen on olennaisen tärkeää, jotta Euroopan unionista tulisi 
maailman kilpailukykyisin tietoon perustuva talous, joka hyödyntää jokaisen yksittäisen 
kansalaisen taitoja, vaatimuksia, älyä, osaamista, kokemusta, luovuutta, mielikuvitusta ja visioita. 

Euroopan unioni voi tulla johtavaksi taloudeksi ja pysyä sellaisena ainoastaan, jos se sallii näillä 
aloilla luovuuden, kilpailun ja uudet ajatukset. Ja on selvää, että laajakaistan kehittäminen ja 
käyttöönotto on huomattavasti hitaampaa siellä, missä on vähemmän kilpailua tai missä 
vakiintuneet toimijat päättävät palvelujen tahdista ja kehittämisestä.

Liitteeseen sisältyvät luvut ja taulukot antavat hyödyllisiä vihjeitä siitä, mitkä tekijät ovat todella 
merkittäviä laajakaistan käytön kannalta. OECD:n tilastotiedot osoittavat, että yleisyys ei ole 
suorassa yhteydessä väestötiheyden eikä taloudellisen aseman kanssa. Tämä viittaa siihen, että 
etäisyys ja tulotaso eivät ole ainoita laajakaistan yleisyyttä määrääviä tekijöitä, ja että kilpailu ja 
innovaatio ovat merkittävässä asemassa. Tämä kilpailun ja yleisyyden vahva yhteys on 
havaittavissa myös komission yksiköiden laatimissa infrastruktuurikilpailua ja yleisyysastetta 
koskevissa kaaviokuvissa. Mitä suurempi vaihtoehtoisten toimitusmuotojen (kaapeli, eriytetyt 
tilaajayhteydet, kuitu), sitä suurempi on yleisyysaste (DK ja FI poikkeavat tästä yleisestä 
suuntauksesta). Tämä suuntaus näkyy myös sääntelyä koskevan ECTAn (haastajaoperaattorien 
liiton) tulostaulusta: niiden maiden, jotka noudattavat paremmin laajakaistan sääntelypuitteita, 
yleisyysasteet ovat paljon suuremmat.

Edellä mainitun vuoksi laajakaistaa koskevan eurooppalaisen politiikan on tuettava ja 
vahvistettava kilpailu- ja innovaatiomahdollisuuksia, niin että Euroopan unionin kansalaiset 
pitävät täysin luonnollisena olla liitettyinä verkkoon ja voida valita eri palveluiden ja tuotteiden 
välillä. 
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Unionin tehtävänä ei ole rahoittaa laajakaistan käyttöönottoa. Se on markkinoiden tehtävä 
markkinavetoisen kehittämisvauhdin ollessa jo nyt suuri (ks. liitteessä olevat kaaviot). Unionin 
politiikat ja rahoitus eivät saa vääristää markkinoita eivätkä suojella tai suosia vakiintuneita 
toimijoita tai tiettyjä tekniikoita. Asian pitäisi pikemminkin olla päinvastoin, sillä unionin on 
tarjottava luovuutta edistävä ja innovatiivinen ympäristö, mikä on olennainen edellytys sellaisen 
teknologian kehittämiselle, joka kehittyy tulevaisuudessa tavalla ja keinoin, joita emme tässä 
vaiheessa voi ennakoida, ainoastaan valmistaa niille maaperää.

Samalla kun se tunnustaa julkisten toimien tarpeen laajakaistan tarjonnan vauhdittamiseksi 
heikommassa asemassa olevilla alueilla, sen olisi noudatettava paremman sääntelyn periaatteita ja 
kilpailulainsäädäntöä. Julkiset toimet voivat täydentää yksityisiä investointeja, mutta ne eivät saisi 
koskaan alentaa yksityisen sektorin investointihalukkuutta ja siten vääristää kilpailua. Komission 
vuonna 2003 julkaisemissa rakennerahastojen käytön perusteita ja yksityiskohtaisia sääntöjä 
sähköisen viestinnän alalla koskevissa ohjeissa osoitetaan, kuinka voidaan saada aikaan tasapaino 
julkisen tuen, alueellisen kehityksen ja kilpailuvaatimusten välillä. 

Euroopan unionin politiikkojen on tuettava nopeampaa innovaatiovauhtia tällä alalla ja tehtävä 
siten Euroopasta maailman nopeimmin kehittyvä alue. Euroopan unionin rahoituksen on 
perustuttava tasapuolisten toimintaedellytysten vaatimuksille ja oltava uusien toimijoiden ja 
kaikkien kilpailijoiden saatavilla, mikä on tehokkain tapa saavuttaa menestystä. Se ei saa pyrkiä 
tekemään sitä, mitä markkinat voivat tehdä, vaan edistää investointeja, joita muuten ei voitaisi 
tehdä, ja innovaatioita, jotka pitävät Euroopan unionin johtoasemassa. 

On Euroopan unionin yleisen edun mukaista, että jokainen on liitetty laajakaistaan. Verkon arvo 
jokaiselle sen käyttäjälle riippuu muiden siihen liitettyjen ihmisten määrästä. Tämä määrää tarjolla 
olevien palvelujen, tiedon ja vaihtoehtojen määrän. Kun jokaisella Euroopan unionissa on 
mahdollisuus liittyä laajakaistaan, sisämarkkinoille tulee olemaan tyypillistä välitön viestintä, 
rajatylittävä yhdentyminen sekä mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille asuinpaikasta riippumatta. 

Sisämarkkinat yhdessä kaikille unionin kansalaisille tarjolla olevan laajakaistan kanssa tarjoaa 
500 miljoonan ihmisen markkinat, joilla on pääsy sellaisiin palveluihin kuin verkko-opiskelu, 
sähköiset terveyspalvelut, sähköiset viranomaispalvelut ja sähköinen kaupankäynti ja jotka 
käyttävät niitä. Palvelujen ja osaamisen lähentäminen ja levittäminen voivat tehdä todeksi 
tavoitteen tehdä Euroopasta maailman johtava osaamisyhteiskunta. Tämä on mahdollisuus, jota ei 
saa pilata rahoituksella ja politiikoilla, joilla pikemminkin tuetaan vanhentuneita rakenteita 
innovaatioiden, edistymisen ja kehityksen sijaan. 
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EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)

A
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U
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


