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Tarkistus 1
Louis Grech

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. toteaa, että kaikilla jäsenvaltioilla on 
kansallinen laajakaistastrategia mutta 
että vain harvoilla niistä on täysin 
valmiita toimintasuunnitelmia, jotka 
sisältävät tavoitteet "Euroopan 
digitaalistrategia" -lippulaiva-aloitteen 
täydelliseksi toteuttamiseksi Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 2
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita avaamaan verkot 
kokonaan kilpailulle, kuten uusissa 
televiestintäalan puitteita koskevissa 
säännöissä edellytetään;

1. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
toimiin monopolististen tai oligopolististen 
markkinatilanteiden torjumiseksi ja 
varmistamaan siten, että kuluttajilla on 
suuri valinnanmahdollisuus heidän 
valitessaan laajakaistapalvelujen 
tarjoajaa, kuten uusissa televiestintäalan 
puitteita koskevissa säännöissä 
edellytetään;

Or. en

Tarkistus 3
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
1 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita avaamaan verkot 
kokonaan kilpailulle, kuten uusissa 
televiestintäalan puitteita koskevissa 
säännöissä edellytetään;

1. kehottaa jäsenvaltioita avaamaan verkot 
kokonaan kilpailulle, kuten uusissa 
televiestintäalan puitteita koskevissa 
säännöissä edellytetään; katsoo, että tätä ei 
pidä toteuttaa tuilla vaan julkisia 
hankintoja koskevilla menettelyillä, joissa 
osapuolet sitoutuvat tekniikan 
käyttöönottoon markkinaehdoin osana 
kaupallista sopimusta;

Or. en

Tarkistus 4
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa kilpailukykyisten 
markkinoiden merkitystä kohtuuhintaisen 
laajakaistan toteuttamiselle ja korostaa, 
että jäsenvaltioiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on pikaisesti 
pantava täytäntöön tarkistettu EU:n 
televiestinnän sääntelyjärjestelmä ja 
suositus seuraavan sukupolven 
yhteystekniikoista ja valvottava 
täysimääräisesti niiden noudattamista; 

Or. en

Tarkistus 5
Anja Weisgerber

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että laajakaistapalvelut ovat 
ratkaisevan tärkeitä yritysten 
kilpailukyvylle ja edellytys sille, että 
kaikki alueet ja sosiaaliryhmät voivat 
hyötyä digitaalisesta ympäristöstä EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 6
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että uusien verkkojen 
käyttöönottoon liittyviä investointiriskejä 
voidaan lieventää edistämällä kysyntää 
etenkin sähköiseen hankintaan, 
verkkokauppaan, sähköiseen hallinnointiin, 
sähköisiin terveyspalveluihin ja älykkäisiin 
mittareihin liittyvin toimenpitein; kehottaa 
komissiota selkeyttämään valtion tukea 
koskevia sääntöjä, jotka saattavat haitata 
kysyntää;

2. katsoo, että uusien verkkojen 
käyttöönottoon liittyviä investointiriskejä 
voidaan lieventää edistämällä kysyntää 
etenkin sähköiseen hankintaan, 
verkkokauppaan, sähköiseen hallinnointiin, 
sähköisiin terveyspalveluihin, 
interaktiiviseen sähköiseen koulutukseen
ja älykkäisiin mittareihin liittyvin 
toimenpitein; kehottaa komissiota 
selkeyttämään valtion tukea koskevia 
sääntöjä, jotka saattavat haitata kysyntää;
korostaa T&K-perusteisten ratkaisujen 
julkisen esikaupallisen hankinnan 
merkitystä näille aloille ja toteaa, että 
siten voidaan elvyttää teknisen kehityksen 
myönteistä sykliä sekä nopeiden 
laajakaistapalvelujen kysyntää; 

Or. en

Tarkistus 7
Anja Weisgerber

Lausuntoluonnos
2 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että uusien verkkojen 
käyttöönottoon liittyviä investointiriskejä 
voidaan lieventää edistämällä kysyntää 
etenkin sähköiseen hankintaan, 
verkkokauppaan, sähköiseen hallinnointiin, 
sähköisiin terveyspalveluihin ja älykkäisiin 
mittareihin liittyvin toimenpitein; kehottaa 
komissiota selkeyttämään valtion tukea 
koskevia sääntöjä, jotka saattavat haitata 
kysyntää;

2. katsoo, että uusien verkkojen 
käyttöönottoon liittyviä investointiriskejä 
voidaan lieventää edistämällä kysyntää 
etenkin sähköiseen hankintaan, 
verkkokauppaan, sähköiseen hallinnointiin, 
sähköisiin terveyspalveluihin ja älykkäisiin 
mittareihin liittyvin toimenpitein; kehottaa 
komissiota selkeyttämään valtion tukea 
koskevia sääntöjä, jotka saattavat haitata 
kysyntää; toteaa, että tukimenettelyn 
yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen voi 
edistää laajakaistan käyttöönottoa;

Or. de

Tarkistus 8
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että uusien verkkojen 
käyttöönottoon liittyviä investointiriskejä 
voidaan lieventää edistämällä kysyntää 
etenkin sähköiseen hankintaan, 
verkkokauppaan, sähköiseen hallinnointiin, 
sähköisiin terveyspalveluihin ja älykkäisiin 
mittareihin liittyvin toimenpitein; kehottaa 
komissiota selkeyttämään valtion tukea 
koskevia sääntöjä, jotka saattavat haitata 
kysyntää;

2. katsoo, että uusien verkkojen 
käyttöönottoon liittyviä investointiriskejä 
voidaan lieventää edistämällä kysyntää 
etenkin sähköiseen hankintaan, 
verkkokauppaan, sähköiseen hallinnointiin, 
sähköisiin terveyspalveluihin ja älykkäisiin 
mittareihin liittyvin toimenpitein; kehottaa 
komissiota selkeyttämään valtion tukea 
koskevia sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 9
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
2 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että uusien verkkojen 
käyttöönottoon liittyviä investointiriskejä 
voidaan lieventää edistämällä kysyntää 
etenkin sähköiseen hankintaan, 
verkkokauppaan, sähköiseen hallinnointiin, 
sähköisiin terveyspalveluihin ja älykkäisiin 
mittareihin liittyvin toimenpitein; kehottaa 
komissiota selkeyttämään valtion tukea 
koskevia sääntöjä, jotka saattavat haitata 
kysyntää;

2. katsoo, että uusien verkkojen 
käyttöönottoon liittyviä investointiriskejä 
voidaan lieventää edistämällä kysyntää 
etenkin sähköiseen hankintaan, 
verkkokauppaan, sähköiseen hallinnointiin 
ja sähköisiin terveyspalveluihin liittyvin 
toimenpitein; kehottaa komissiota 
selkeyttämään valtion tukea koskevia 
sääntöjä, jotka saattavat haitata kysyntää;

Or. en

Tarkistus 10
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa toteuttamaan erityistoimia 
sen varmistamiseksi, että pk-yritykset 
voivat täysimääräisesti hyödyntää 
laajakaistaa verkkokaupassa ja 
sähköisessä hankinnassa; kehottaa 
komissiota vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja harkitsemaan erityisen pk-
yrityksiä ja laajakaistayhteyksiä koskevan 
ohjelman sisällyttämistä 
digitaalistrategiaa koskevaan komission 
lippulaiva-aloitteeseen;

Or. en

Tarkistus 11
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. painottaa, että laajakaistan 
käyttöönotto olisi sen vaikutusten ja 
yhteiskunnallisen hyödyn optimoimiseksi 
yhdistettävä kysynnän huomioon ottaviin 
tiedotuskampanjoihin ja 
koulutusohjelmiin; 

Or. en

Tarkistus 12
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille Eurooppa 2020 -
strategiaan sisältyvien 
laajakaistatavoitteiden saavuttamista 
koskevat ongelmat, jotka liittyvät 
kuluttajien, yritysten ja julkisen sektorin 
taloudellisiin resursseihin; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, ettei toteutettavista toimenpiteistä 
aiheudu kohtuutonta taakkaa kuluttajille 
ja yrityksille etenkään 
yleispalveluvelvoitteiden vuoksi;

3. panee merkille Eurooppa 2020 -
strategiaan sisältyvien 
laajakaistatavoitteiden saavuttamista 
koskevat ongelmat, jotka liittyvät 
kuluttajien, yritysten ja julkisen sektorin 
taloudellisiin resursseihin; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään 
kaikkia käytettävissä olevia tekniikoita 
varmistaakseen nopeiden Internet-
yhteyksien kattavuuden mahdollisesti 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien avulla tai muutoin 
julkisilla investoinneilla ja varmistamaan 
kaikissa tapauksissa kolmansien 
osapuolten mahdollisuuden käyttää 
infrastruktuuria oikeudenmukaisin 
ehdoin;

Or. en
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Tarkistus 13
Anja Weisgerber

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) edistämään yhdessä 
viranomaisten kanssa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia sekä 
hyödyntämään muiden eurooppalaisten 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin, varoja;

4. kehottaa komissiota ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) edistämään yhdessä 
viranomaisten kanssa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia sekä 
hyödyntämään muiden eurooppalaisten 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin, varoja;
pitää myönteisinä komission suunnitelmia 
myös Euroopan investointipankin 
halpakorkoisten lainojen sisällyttämisestä 
tukioikeudellisiin välineisiin;

Or. de

Tarkistus 14
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) edistämään yhdessä 
viranomaisten kanssa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia sekä 
hyödyntämään muiden eurooppalaisten 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin, varoja;

4. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) edistämään yhdessä 
viranomaisten kanssa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia sekä 
hyödyntämään muiden eurooppalaisten 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin, varoja;

Or. en
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Tarkistus 15
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) edistämään yhdessä 
viranomaisten kanssa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia sekä 
hyödyntämään muiden eurooppalaisten 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin, varoja;

4. kehottaa komissiota ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) edistämään yhdessä 
viranomaisten kanssa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia sekä 
hyödyntämään muiden eurooppalaisten 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin, varoja 
köyhien jäsenvaltioiden eduksi;

Or. en

Tarkistus 16
Louis Grech

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää kiinni siitä, että yhteyksien 
suurta kysyntää, joka samalla nostaa 
EU:n online-talouden profiilia EU:ssa, 
edistää osaltaan EU:n verkkovalmiutta ja 
on reaktio yhteiskunnassa 
sisämarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin, 
olisi tuettava asianmukaisin varoin ja 
EU:n laajakaistahankkeen toteuttamiseen 
tarvittavalla vakaalla kilpailurakenteella;

Or. en
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Tarkistus 17
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tunnustaa, että rakennerahastojen 
varoja on hyödynnetty hitaasti 
laajakaistainfrastruktuuri-investointeihin, 
ja toteaa, että tällaisten välineiden 
käyttöön tarvitaan ohjausta; kehottaa 
teettämään tällaisia rahoitusvälineitä 
koskevan perusteellisen tutkimuksen, jotta 
voidaan todeta ja poistaa pullonkaulat, 
jotka estävät jäsenvaltioita ja alueita 
käyttämästä näitä välineitä; 

Or. en

Tarkistus 18
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että laajakaistan saatavuuden 
ulottaminen maaseudulle ja syrjäisille 
alueille, joilla markkinakannustimet ovat 
vähäisemmät, on tärkeää maantieteellisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta ja että se lisää näiden alueiden 
vetovoimaa ja parantaa yritysten 
kilpailukykyä; katsoo, että julkista tukea 
myönnettäessä olisi priorisoitava 
laajakaistainfrastruktuurin rakentamista 
näille alueille; 

Or. en
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Tarkistus 19
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja 
laajentamaan avoimia nopeita yhteyksiä 
syrjäisillä alueilla sijaitseviin tärkeisiin 
julkisiin infrastruktuureihin (koulut, 
sairaalat, muut julkiset laitokset) keinona 
parantaa julkisia palveluja, ja 
vakiinnuttamaan nopeat yhteydet 
syrjäisillä alueilla ja siten vähentämään 
paikallisten yksityisten palveluntarjoajien 
investointikustannuksia;

Or. en

Tarkistus 20
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) keräämään ja vertailemaan 
vuosittaisia erittelyjä 
laajakaistatarjouksista (nopeus ja laatu) 
ja kuluttajien ja yritysten käytettävissä 
olevista valinnanmahdollisuuksista eri 
jäsenvaltioissa sekä edistymisestä EU:n 
televiestinnän sääntelyjärjestelmän ja 
seuraavan sukupolven yhteystekniikoista 
annetun suosituksen täytäntöönpanossa; 

Or. en
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Tarkistus 21
Anja Weisgerber

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että uudet kuituverkot 
tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden 
laadukkaisiin yhteyksiin, jotka ovat 
huomattavasti nopeampia kuin nykyisen 
tekniikan mahdollistamat yhteydet; pyytää 
tämän vuoksi BEREC-yhteistyöelintä 
varmistamaan, että kuluttajien kokema 
laajakaistayhteyksien nopeus ilmoitetaan 
asianmukaisesti niin, että kuluttajat voivat 
saada avoimesti tietoa uuden tekniikan 
eduista verkosta ja verkkoon lataamisen 
osalta;

6. panee merkille, että uudet kuituverkot 
tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden 
laadukkaisiin yhteyksiin, jotka ovat 
huomattavasti nopeampia kuin nykyisen 
tekniikan mahdollistamat yhteydet; pyytää 
tämän vuoksi BEREC-yhteistyöelintä 
varmistamaan, että kuluttajien kokema 
laajakaistayhteyksien nopeus ilmoitetaan 
asianmukaisesti niin, että kuluttajat voivat 
saada avoimesti tietoa uuden tekniikan 
eduista verkosta ja verkkoon lataamisen 
osalta; pitää tarkoituksenmukaisena 
kuitupohjaisen laajakaistan priorisointia 
siellä, missä se on pitkällä aikavälillä 
taloudellisin ja kestävin vaihtoehto;

Or. de

Tarkistus 22
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että uudet kuituverkot 
tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden 
laadukkaisiin yhteyksiin, jotka ovat 
huomattavasti nopeampia kuin nykyisen 
tekniikan mahdollistamat yhteydet; pyytää 
tämän vuoksi BEREC-yhteistyöelintä 
varmistamaan, että kuluttajien kokema 
laajakaistayhteyksien nopeus ilmoitetaan 
asianmukaisesti niin, että kuluttajat voivat 
saada avoimesti tietoa uuden tekniikan 
eduista verkosta ja verkkoon lataamisen 
osalta;

6. panee merkille, että uudet kuituverkot 
tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden 
laadukkaisiin yhteyksiin, jotka ovat 
huomattavasti nopeampia kuin nykyisen 
tekniikan mahdollistamat yhteydet; pyytää 
tämän vuoksi BEREC-yhteistyöelintä 
varmistamaan, että kuluttajien kokema 
laajakaistayhteyksien nopeus ilmoitetaan 
asianmukaisesti niin, että kuluttajat voivat 
saada avoimesti tietoa uuden tekniikan 
eduista verkosta ja verkkoon lataamisen 
osalta; kehottaa ryhtymään toimiin niitä 
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palveluntarjoajia vastaan, jotka eivät 
noudata BEREC:in suosituksia;

Or. en

Tarkistus 23
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että kunnianhimoinen ja 
tulevaisuuteen suuntautunut 
monivuotinen radiotaajuuspoliittinen 
ohjelma on tärkeä pyrittäessä tarjoamaan 
mahdollisuudet laajakaistan käyttöön 
kaikkialla Euroopassa, saavuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja 
varmistamaan EU:n johtoasema 
maailmassa, kun on kyse innovoinnista ja 
korkean teknologian teollisuuden 
kehittämisestä;

Or. en

Tarkistus 24
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota koordinoimaan 
jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä 
julkisissa liikennevälineissä yleisesti 
käytettävissä olevien ilmaisten Wi-Fi-
verkkojen alalla;

Or. en
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Tarkistus 25
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että seuraavan sukupolven 
matkapuhelintekniikalla voi myös olla 
merkittävä osuus laajakaistapalvelujen 
avaamisessa erityisesti maantieteellisesti 
syrjäisille alueille; katsoo, että hallitukset 
ja televiestintää sääntelevät viranomaiset 
voisivat tulevassa uusien taajuuksien 
jaossa sitoa taajuuksien vapauttamisen 
siihen, että matkapuhelinoperaattorit 
velvoitetaan laajentamaan 
kattavuusaluetta;

Or. en

Tarkistus 26
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että Euroopan unionissa on 
jatkuvasti investoitava sekä kiinteää että 
langatonta tulevaisuuden 
viestintäteknologiaa koskevaan 
tutkimukseen; kehottaa komissiota 
edelleen kehittämään yhteisiä teknologia-
aloitteita näillä aloilla ja osallistuttamaan 
niihin yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja 
laitteiden valmistajia sekä 
palveluntarjoajia ja sisällön tuottajia;
katsoo, että nämä foorumit tarjoavat 
parhaat mahdollisuudet kehittää ja 
hyödyntää uutta teknologiaa ja että ne 
tuottavat Euroopan unionille merkittäviä 
kilpailuetuja;
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Or. en


