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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o .../2003/EY,

tehty ,

eEurope 2005 -toimintasuunnitelman seurantaa,  hyvien toimintatapojen

levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan

monivuotisen ohjelman (2003–2005) hyväksymisestä

(MODINIS)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 157 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 291, 26.11.2002, s. 243.
2 EUVL C 61, 14.3.2003, s. 184.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. helmikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti

tavoitteeksi, että Euroopan unionista on tehtävä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin

tietoon perustuva talous, ja totesi, että edistymisen seurannassa on tarpeen ottaa käyttöön

avoin koordinointimenetelmä.

2) Feirassa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi tukensa

eEurope 2002 -toimintasuunnitelmalle ja korosti erityisesti tarvetta valmistautua tietoon

perustuvan talouden pidemmän aikavälin näkymiin edistämällä uuden teknologian saatavuutta

kaikkien kansalaisten kannalta, ja sisämarkkinaneuvosto määritteli 30 päivänä marraskuuta

2000 eEurope 2002 -toimintasuunnitelman edistymisen mittaamista varten 23 indikaattoria.

3) Komissio antoi Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle

sekä alueiden komitealle 28 päivänä toukokuuta 2002 tiedonannon "eEurope 2005:

Tietoyhteiskunta kaikille", ja Sevillassa 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 2002 kokoontunut

Eurooppa-neuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman yleistavoitteet.

4) Komissio julkaisi 22 päivänä tammikuuta 2001 Euroopan parlamentille, neuvostolle,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle osoitetun tiedonannon

"Turvallisempaan tietoyhteiskuntaan tietojärjestelmien turvallisuutta parantamalla ja

tietokonerikollisuutta ehkäisemällä".
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5) Tukholmassa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston

päätelmissä pyydetään neuvostoa ja komissiota laatimaan sähköisten verkkojen turvallisuutta

koskeva kattava strategia, johon sisältyy myös käytännön täytäntöönpanotoimia. Komission

ensimmäinen vastaus tähän pyyntöön oli 6 päivänä kesäkuuta 2001 annettu tiedonanto

"Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi".

6) Aiheesta eEurope-toimintasuunnitelma: tieto- ja verkkoturvallisuus 30 päivänä toukokuuta

2001 annetussa neuvoston päätöslauselmassa, yhteisestä lähestymistavasta ja erityisistä

toimista verkko- ja tietoturvallisuuden alalla 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa

neuvoston päätöslauselmassa1, verkko- ja tietoturvallisuuskulttuuria koskevasta

eurooppalaisesta lähestymistavasta 18 päivänä helmikuuta 2003 annetussa neuvoston

päätöslauselmassa2, ja aiheesta Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi

lähestymistavaksi 22 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin

päätöslauselmassa kehotettiin jäsenvaltioita käynnistämään erityishankkeita sähköisen

viestinnän verkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuuden parantamiseksi.  Euroopan

parlamentti ja neuvosto pitivät tervetulleena myös komission aikeita luoda muun muassa

strategia Internetin infrastruktuurin vakaamman ja turvallisemman toiminnan varmistamiseksi

ja antaa ehdotus Euroopan tasolla verkko- ja tietoturva-asioissa perustettavaksi rakenteeksi.

7) eEurope 2005 -toimintasuunnitelmassa, joka tämän osalta vahvistetaan 18 päivänä helmikuuta

2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa, ehdotetaan muun muassa verkko- ja tietoturva-

asioita Euroopan tasolla käsittelevän rakenteen perustamista.

                                                
1 EYVL C 43, 16.2.2002, s. 2.
2 EUVL C 48, 28.2.2003, s. 1.
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8) Tietoyhteiskuntaan siirtyminen voi uusien taloudellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten

suhteiden syntymisen myötä auttaa Euroopan unionia selviytymään uuden vuosisadan

haasteista ja edistää kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tietoyhteiskunta muuttaa asteittain

taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan luonnetta, ja sillä on merkittäviä alojen rajat

ylittäviä vaikutuksia tähän mennessä itsenäisillä toiminta-aloilla . Tietoyhteiskunnan

toteutumisen edellyttämissä toimenpiteissä olisi otettava huomioon Euroopan yhteisön

taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä digitaaliseen syrjäytymiseen liittyvät vaarat

samoin kuin sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimilla

tietoyhteiskunnan alalla pyritään edelleen edistämään epäedullisessa asemassa olevien

ryhmien osallistumista tietoyhteiskuntaan.

9) Seurantaa ja kokemustenvaihtoa varten on luotava järjestelyt, joiden avulla jäsenvaltiot voivat

vertailla ja analysoida onnistumistaan ja edistymistään eEurope 2005 -toimintasuunnitelman

toteuttamisessa.

10) Vertailujen avulla jäsenvaltiot voivat arvioida, tuottavatko niiden eEurope 2005

-toimintasuunnitelman puitteissa toteuttamat kansalliset toimet vastaavanlaisia tuloksia kuin

muissa jäsenvaltioissa ja kansainvälisellä tasolla, ja hyödyntävätkö ne täysin teknologian

suomia mahdollisuuksia.
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11) Jäsenvaltioiden toimia eEurope 2005 -toimintasuunnitelman puitteissa voidaan edelleen tukea

levittämällä hyviä toimintatapoja. Euroopan tasolla saatava lisäarvo vertailuista koostuu

erilaisten ratkaisujen vertailevasta arvioinnista, jossa käytetään yhteisiä seuranta- ja

analyysimenetelmiä.

12) On tarpeen analysoida talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvia tietoyhteiskunnan vaikutuksia

poliittisten keskustelujen helpottamiseksi. Jäsenvaltiot voivat näin paremmin hyödyntää

varsinkin tietoyhteiskunnan alalla tapahtuvan teknisen kehityksen taloudellista ja teollista

potentiaalia.

13) Verkko- ja tietoturvasta on tullut turvallisen liiketoimintaympäristön jatkokehityksen

edellytys. Verkko- ja tietoturvakysymysten monimutkaisuuden vuoksi paikallisten,

kansallisten ja tarvittaessa yleiseurooppalaisten viranomaisten olisi alan politiikkaan liittyvien

toimenpiteiden kehittämisessä otettava huomioon erilaisia poliittisia, taloudellisia,

järjestelyihin liittyviä ja teknisiä näkökohtia ja tiedostettava tietoverkkojen hajautettu ja

globaali luonne. Perustamalla suunniteltu verkko- ja tietoturva-asioita Euroopan tasolla

käsittelevä rakenne tehostettaisiin jäsenvaltioiden ja yhteisön kykyä vastata tärkeimpiin

verkko- ja tietoturvaa koskeviin ongelmiin. Valmistelut on aloitettava jo 2003.

14) Koska edellä mainituilla toimilla pyritään lisäämään synergiaetuja ja yhteistyötä

jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden, hakija- ja ehdokasmaiden sekä

Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden välillä, komissio voisi kannustaa näitä

valtioita osallistumaan tulevaisuudessa laajemmin ohjelman toimiin.



7948/1/03 REV 1 JEB/tia 6
DG C III    FI

15) Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita

budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja

talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan

parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 33 kohdan mukaisesti

ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

16) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.

17) Tämän ohjelman edistymistä olisi jatkuvasti seurattava,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään eEurope 2005 -toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä

sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskeva monivuotinen ohjelma (2003–2005), jäljempänä

'ohjelma'.

Ohjelman tavoitteet ovat:

a) eri jäsenvaltioissa ja niiden toimesta tapahtuvan edistymisen seuranta ja vertaaminen

maailman parhaisiin käyttämällä virallisia tilastoja, mikäli mahdollista;

                                                
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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b) jäsenvaltioiden eEuropen puitteissa kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti toteuttamien

pyrkimysten tukeminen analysoimalla eEuropeen liittyviä hyviä toimintatapoja ja

kehittämällä mekanismeja kokemustenvaihtoa varten keskinäisesti täydentävän

kanssakäymisen puitteissa;

c) talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvien tietoyhteiskunnan vaikutusten analysointi poliittisten

keskustelujen helpottamiseksi erityisesti yhteenkuuluvuuden ja teollisuuden kilpailukyvyn

sekä sosiaalisen osallisuuden kannalta sekä tarpeellisten tietojen toimittamiseksi eEurope-

johtoryhmälle, jotta tämä pystyisi arvioimaan eEurope 2005 -toimintasuunnitelman

asianmukaisen strategisen suunnan;

d) verkko- ja tietoturva-asioita Euroopan tasolla käsittelevän rakenteen perustamisen valmistelu

28 päivänä tammikuuta 2002 annetun neuvoston päätöslauselman ja eEurope 2005

-toimintasuunnitelman mukaisesti verkko- ja tietoturvallisuuden parantamiseksi.

Ohjelman toimet ovat alojen rajat ylittäviä, ja ne täydentävät muilla aloilla toteutettavia yhteisön

toimia. Toimet eivät saa olla päällekkäisiä kyseisillä aloilla muissa yhteisön ohjelmissa

toteutettavien toimien kanssa. Ohjelman mukaisesti toteutetuilla vertailevaa arviointia, hyviä

toimintatapoja ja politiikan koordinointia koskevilla toimilla on pyrittävä eEurope 2005

-toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen, verkko- ja tietoturvallisuuden ja laajakaistan

käytön lisäämiseen sekä sähköisen hallinnon, verkkoliiketoiminnan, sähköisen terveydenhuollon ja

tietotekniikkaa hyödyntävän opiskelun edistämiseen.

Ohjelmalla luodaan myös yhteinen kehys kansallisten, alueellisten ja paikallisten tasojen Euroopan

laajuiselle keskinäisesti täydentävälle kanssakäymiselle.
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2 artikla

Tämän päätöksen 1 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavanlaisia

toimia:

a) Toimi 1:

Toiminnan seuranta ja vertailu

− Tietojen keruu ja analysointi eEurope 2005 -toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta

18 päivänä helmikuuta 2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa1 määriteltyjen

vertailuindikaattorien, tarvittaessa myös alueellisten indikaattorien perusteella.

Erityisesti olisi keskityttävä tietoihin, jotka liittyvät eEurope 2005

-toimintasuunnitelman päätavoitteisiin.

b) Toimi 2:

Hyvien toimintatapojen levittäminen

− Tutkimukset, joilla yksilöidään kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla

eEurope 2005 -toimintasuunnitelman menestyksekästä täytäntöönpanoa edistävät hyvät

toimintatavat.

− eEurope 2005 -toimintasuunnitelman tavoitteita edistävien kohdennettujen

konferenssien, seminaarien tai työryhmätapaamisten tukeminen yhteistyön

edistämiseksi sekä kokemusten vaihtamiseksi ja hyvien toimintatapojen levittämiseksi

1 artiklan b alakohdassa tarkoitetussa keskinäisesti täydentävää kanssakäymistä

edistävässä yhteisessä kehyksessä.

                                                
1 EUVL C 48, 28.2.2003, s. 2.
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c) Toimi 3:

Analyysi ja strateginen keskustelu

− Tuetaan yhteiskunnallisten ja taloudellisten asiantuntijoiden työtä, jotta komissiolle ja

pyydettäessä eEurope-johtoryhmälle voidaan tarjota tietoja politiikan tulevaisuutta

koskevaa analyysia varten.

− Tuetaan eEurope-johtoryhmää, joka huolehtii eEurope 2005 -toimintasuunnitelman

täytäntöönpanon strategisesta tarkastelusta ja tarjoaa foorumin kokemusten

vaihtamiselle sekä mahdollistaa ehdokasmaiden aikaisen osallistumisen ja muiden

asianosaisten tahojen kutsumisen tarvittaessa ilmaisemaan näkemyksiään.

d) Toimi 4:

Verkko- ja tietoturvallisuuden parantaminen

− Verkko- ja tietoturva-asioita Euroopan tasolla käsittelevän rakenteen perustamisen

valmistelu verkko- ja tietoturvallisuuskulttuuria koskevasta eurooppalaisesta

lähestymistavasta 28 päivänä tammikuuta 2002 ja 18 päivänä helmikuuta 2003

annettujen neuvoston päätöslauselmien ja eEurope 2005 -toimintasuunnitelman

mukaisesti muun muassa rahoittamalla yksittäisiä selvityksiä, tutkimuksia ja

seminaareja muun muassa sellaisista aiheista kuin tietoturvamekanismit ja niiden

yhteentoimivuus, verkkojen luotettavuus ja suoja, kehittyneet salaustekniikat sekä

yksityisyyden suoja ja tietoturvallisuus langattomassa viestinnässä.
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3 artikla

Komissio käyttää 1 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja 2 artiklassa säädettyjen toimien

toteuttamisessa tarkoituksenmukaisia ja tarvittavia keinoja, jollaisia ovat erityisesti:

− sellaisten sopimusten tekeminen, jotka liittyvät selvitysten, kartoitustutkimusten ja eri aloja

koskevien yksityiskohtaisten tutkimusten tekemiseen sekä rajoitetun kokoisten

demonstraatioiden, myös seminaarien ja konferenssien järjestämiseen,

− tietojen kerääminen, julkaiseminen ja levittäminen sekä verkkopalvelujen kehittäminen,

− tuen myöntäminen asiantuntijakokousten, konferenssien ja seminaarien järjestämiseen.

4 artikla

Ohjelma alkaa 1 päivänä tammikuuta 2003 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2005.

Rahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi ovat 20 miljoonaa euroa.

Tämän määrän ohjeellinen jakautuminen esitetään liitteessä.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.
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5 artikla

Komissio vastaa ohjelman täytäntöönpanosta ja sen yhteensovittamisesta muiden yhteisön

ohjelmien kanssa. Komissio laatii vuosittain työohjelman tämän päätöksen perusteella.

Komissio noudattaa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä seuraavia tehtäviä hoitaessaan:

a) työohjelman hyväksyminen, rahoituksen kokonaisjakauma mukaan lukien,

b) ohjelman arviointitoimien hyväksyminen,

c) ehdotuspyyntöjen perusteiden määrittely 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja

sellaisten yhteisön rahoitusta koskevien pyyntöjen perusteella ehdotettujen hankkeiden

arviointi, joissa yhteisön maksama osuus arvioidusta yhteisön rahoitusosuudesta on vähintään

250 000 euroa.

6 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

1. Sen varmistamiseksi, että yhteisön tukea käytetään tehokkaasti, komissio varmistaa, että

tämän päätöksen mukaisesti toteutettaviin toimiin sovelletaan tehokasta ennakkoarviointia,

seurantaa ja jälkiarviointia.

2. Toimien täytäntöönpanon aikana ja sen jälkeen komissio tarkastelee niiden toteuttamistapaa ja

niiden toteutuksen vaikutuksia arvioidakseen, onko alkuperäiset tavoitteet saavutettu.

3. Komissio tiedottaa komitealle ja eEurope-johtoryhmälle säännöllisesti ohjelman

kokonaistäytäntöönpanon edistymisestä.

4. Ohjelman päättyessä komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan

talous- ja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen 2 artiklassa tarkoitettujen toimien

täytäntöönpanosta saaduista tuloksista.
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8 artikla

1. Euroopan talousalueeseen kuuluville maille, hakija- ja ehdokasmaille sekä Keski- ja

Itä-Euroopan assosioituneille maille voidaan tarjota mahdollisuus osallistua ohjelmaan kyseisten

maiden Euroopan yhteisön kanssa tekemien sopimusten puitteissa.

2. Tämän päätöksen täytäntöönpanossa rohkaistaan tarvittaessa yhteistyötä Euroopan unionin

ulkopuolisten maiden sekä kansainvälisten järjestöjen ja elinten kanssa.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin

virallisessa lehdessä.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE

eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen

levittämistä sekä verkko- ja tietoturvallisuuden parantamista

koskeva monivuotinen ohjelma

(MODINIS)

Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 2003–2005

Osuudet kokonaistalousarviosta luokittain ja vuosittain

2003 2004 2005 Yhteensä

2003-2005

Toimi 1 – Toiminnan seuranta ja

vertailu 12 % 14 % 14 % 40 %

Toimi 2 – Hyvien toiminta-

tapojen levittäminen 8 % 10 % 12 % 30 %

Toimi 3 – Analyysi ja strateginen

keskustelu 2 % 3 % 3 % 8 %

Toimi 4 – Verkko- ja tieto-

turvallisuuden parantaminen 17 % 5 % 0 % 22 %

Yhteensä 39 % 32 % 29 % 100,0 %

________________________
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I JOHDANTO

1. Komissio hyväksyi 26.7.2002 edellä mainitun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja

neuvoston päätökseksi1. Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 157 artiklan

3 kohtaan.

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 12.2.2003, talous- ja sosiaalikomitea

24.10.2002 ja alueiden komitea 12.2.2003.

3. Komissio toimitti muutetun ehdotuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle

9.4.20032.

4. Neuvosto vahvisti 26.5.2003 yhteisen kantansa EY:n perustamissopimuksen

251 artiklan mukaisesti.

II TAVOITE

1. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön rahoitustukiohjelma kansallisten

toimien tueksi muunnettaessa Eurooppaa osaamiselle rakentuvaksi taloudeksi.

Ohjelmalla tuetaan Lissabonin strategiaa jäsenvaltioissa tapahtuvan edistyksen

seurannan avulla, edistämällä hyvien toimintatapojen levittämistä, analysoimalla

tietoyhteiskunnan vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan sekä parantamalla verkko- ja

tietoturvaa. MODINIS-ohjelma on viime vuoden lopulla päättyneen PROMISE-

ohjelman seuraaja. Se myös tarjoaa tarvittavan lisärahoituksen eEurope 2005-

toimintasuunnitelman asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi; kyseisen

toimintasuunnitelman tavoitteet hyväksyttiin Sevillan Eurooppa-neuvostossa.

                                                
1 EUVL C….
2 …..
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III YHTEISEN KANNAN ANALYYSI

Yhteinen kanta on komission ehdotuksen yleisen tavoitteen mukainen, ja siinä hyväksytään

pääpiirteittäin ehdotetut keinot kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ehdotuksen tekstiä on kuitenkin muotoiltu uudelleen neuvoston käsittelyn aikana. Lisäksi

joidenkin artiklojen rakennetta on muutettu selvyyden ja luettavuuden lisäämiseksi.

Tärkeimmät komission ehdotuksesta poikkeavat yhteisen kannan kohdat ovat seuraavat:

1. Yhteisen kannan 2 artikla on järjestetty uudelleen, jotta se vastaisi 1 artiklaa ja

ehdotettuun ohjelmaan sisältyviä neljää toimea. Lisäksi näissä artikloissa paikalliselle

tasolle on annettu samanlainen asema kuin kansalliselle ja alueelliselle tasolle hyvien

toimintatapojen ja kokemusten vaihdon osalta.

2. Neuvosto on voimistanut 1 ja 2 artiklassa eEurope 2005-toimintasuunnitelman

tavoitteiden saavuttamiselle annettua sysäystä. Se on lisännyt tähän yhteyteen

viittauksen eEurope-johtoryhmään.

3. Verkko- ja tietoturvan osalta komission ehdotuksessa mainittua

"tietoverkkoturvallisuuden työryhmää" kutsutaan "verkko- ja tietoturva-asioita

Euroopan tasolla käsitteleväksi rakenteeksi". Tämä johtuu siitä, että tämän komission

ehdotuksen jälkeen komissio on antanut uuden ehdotuksen Euroopan verkko- ja

tietoturvaviraston perustamisesta, mutta rakenteen lopullista muotoa ei ole vielä

päätetty. Yhteisen kannan 1 ja 2 artiklassa korostetaan kuitenkin tarvetta valmistella tätä

rakennetta, jonka pitäisi olla toiminnassa vuoden 2004 alusta.

4. Edellisestä Promise-ohjelmasta saatujen kokemusten pohjalta ja ottaen huomioon

ohjelman hyväksymisen viivästymisen, rahoitusohjeeksi on yhteisen kannan 4 artiklassa

esitetty 20 miljoonaa euroa.
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5. Yhteisen kannan 5 artiklassa neuvosto on laajentanut hallintokomitean osallistumista,

jotta varmistetaan ohjelman täytäntöönpanon riittävä valvonta ja vältetään samalla

tarpeetonta byrokratiaa.

6. Yhteisen kannan uudessa 8 artiklassa ETA-maiden, hakija- ja ehdokasmaiden sekä

Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden osallistuminen ohjelmaan tehdään

mahdolliseksi. Lisäksi kannustetaan yhteistyöhön muiden ulkopuolisten maiden sekä

kansainvälisten järjestöjen tai elinten kanssa.

IV EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET

1. Komission ja neuvoston hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset

− Tarkistus 1 on sisällytetty yhteisen kannan johdanto-osan 6 kappaleeseen.

− Tarkistus 2 on sisällytetty yhteisen kannan johdanto-osan 7 kappaleeseen hieman

erilaisessa sanamuodossa.

− Tarkistukset 3 ja 4 neuvosto on sisällyttänyt yhteisen kantansa johdanto-osan 8

kappaleeseen (tarkistus 4 osittain, viittaus erityisryhmiin on jätetty pois).

− Tarkistukset 5 ja 6 on yhdistetty toisiinsa, niiden sanamuotoa on muutettu ja ne on

sisällytetty yhteisen kannan johdanto-osan 14 kappaleeseen.

− Tarkistuksessa 10 oleva viittaus sosiaaliseen osallisuuteen on sisällytetty yhteisen

kannan 1 artiklan c alakohtaan.

− Tarkistuksen 11 neuvosto on sanamuotoa hieman muuttaen sisällyttänyt 1 artiklan

d alakohtaan ja tarkistuksen 12 puolestaan 2 artiklan d alakohtaan.

− Tarkistuksen 15 neuvosto on hyväksynyt osittain, mutta ehdotetun uuden toisen

kohdan sanamuotoa on muutettu toiston välttämiseksi.
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2. Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita neuvosto ei ole

hyväksynyt

− Neuvosto ei ole hyväksynyt tarkistusta 9, koska sen mielestä oletetaan, että

vertailussa käytetty tieto on ajan tasalla.

3. Euroopan parlamentin tarkistukset, joita komissio ja neuvosto eivät ole hyväksyneet

− Tarkistusta 7 ei ole hyväksytty, koska siinä mainittu eEurope+ -ohjelma päättyy

vuoden 2003 lopussa ja vuonna 2004 kyseiset ehdokasmaat osallistuvat

täysimääräisesti jäsenvaltion ominaisuudessa.

− Tarkistuksia 8 ja 13, joissa hallintokomitea on muutettu neuvoa-antavaksi

komiteaksi ei ole hyväksytty. Komission tavoin neuvosto katsoo, että avoimuuden

vuoksi hallintokomitea on tarkoituksenmukaisempi. Myöskään tarkistuksessa 13

olevia viittauksia eri edustajiin ei ole hyväksytty. Neuvosto on poistanut yhteisen

kannan 6 artiklasta koko viittauksen edustajiin, koska asiaa käsitellään selkeästi

siinä päätöksessä, johon artiklassa viitataan.

− Neuvosto ei ole hyväksynyt tarkistusta 14, koska siinä lähinnä toistetaan

varainhoitoasetuksessa esitetyt velvollisuudet.

=====================





9282/03 mn/JPO/ell 1
DG C III    FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 16. toukokuuta 2003 (21.05)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2002/0187 (COD)

9282/03

TELECOM 74
SOC 192
EDUC 89
SAN 92
JAI 132
CODEC 632

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Kom:n ehd. nro: 11436/02 TELECOM 3 SOC 363 EDUC 103 SAN 123 JAI 180
Asia: Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston

päätöksen tekemiseksi eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien
toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan
monivuotisen ohjelman (2003–2005) hyväksymisestä (MODINIS)

1. Komissio toimitti neuvostolle 30.7.2002 edellä mainitun ehdotuksen.

2. Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 157 artiklan 3 kohtaan. Siihen sovelletaan

yhteispäätösmenettelyä (251 artiklaa). Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 12.2.2003,

jolloin se hyväksyi 15 tarkistusta komission ehdotukseen. Talous- ja sosiaalikomitea antoi

lausuntonsa 24.10.2002 ja alueiden komitea omansa 12.2.2003.
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3. Komissio toimitti neuvostolle muutetun ehdotuksen 9.4.2003.

4. Televiestintä- ja tietoyhteiskuntatyöryhmä tarkasteli ehdotusta ja Euroopan parlamentin

esittämiä tarkistuksia ja pääsi yhteisymmärrykseen ehdotuksesta neuvoston yhteiseksi

kannaksi. Yhteistä kantaa koskevan ehdotuksen teksti lingvistijuristien viimeistelemänä on

asiakirjassa 7948/03 TELECOM 50 SOC 141 EDUC 54 SAN 52 JAI 89 CODEC 380.

5. Neuvoston perustelut ovat asiakirjan 7948/03 lisäyksessä.

6. Pysyvien edustajien komitea voisi näin ollen pyytää neuvostoa vahvistamaan yhteisen kannan

sellaisena kuin se on asiakirjassa 7948/03 TELECOM 50 SOC 141 EDUC 54 SAN 52 JAI 89

CODEC 380 ja toimittamaan sen perustelujen kanssa Euroopan parlamentille

perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 23. toukokuuta 2003 (23.05)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2002/0187 (COD)

9282/03
ADD 1

TELECOM 74
SOC 192
EDUC 89
SAN 92
JAI 132
CODEC 632

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Kom:n ehd. nro: 11436/02 TELECOM 3 SOC 363 EDUC 103 SAN 123 JAI 180
Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien

toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan
monivuotisen MODINIS-ohjelman (2003–2005) hyväksymisestä
– Neuvoston sen istunnon pöytäkirjaan merkittävä lausuma, jossa päätös tehdään

Neuvostolle toimitetaan tämän asiakirjan liitteessä edellä mainitun lausuman teksti.

________________________
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Komission lausuma

Komissio vahvistaa uudelleen aikovansa perustaa läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden

kanssa näiden edustajista koostuvan tilapäisen eri alojen välisen työryhmän valmistelemaan

verkko- ja tietoturvaviraston perustamista. Työryhmän toiminta alkaa viimeistään 1.7.2003 ja

päättyy vuoden 2003 lopussa, joka on asetettu määräajaksi viraston perustamiselle.

________________________
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2002/0187 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston

päätöksen antamiseksi eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien
toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan

monivuotisen MODINIS-ohjelman (2003-2005) hyväksymiseksi
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2002/0187 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston

päätöksen antamiseksi eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien
toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan

monivuotisen MODINIS-ohjelman (2003-2005) hyväksymiseksi

1. TAUSTA

Ehdotus (KOM(2002) 425 lopullinen – 2002/0187(COD))
perustamissopimuksen 157 artiklan 3 kohdan nojalla neuvostolle ja
Euroopan parlamentille:

26. heinäkuuta 2002

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon päivä: 24. lokakuuta 2002

Alueiden komitean lausunto: 12. helmikuuta 2003

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunnon päivä 12. helmikuuta 2003.

Muutetun ehdotuksen toimituspäivä: 7. huhtikuuta 2003

Yhteisen kannan vahvistamispäivä: 26. toukokuu 2003

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITTEET

MODINIS-ohjelmaa koskevalla ehdotuksella pyritään luomaan oikeusperusta eEurope 2005
-toimintaohjelman seurantatoimien ja parhaiden toimintatapojen levittämisen jatkamiselle.
Lisäksi ehdotuksella pyritään mahdollistamaan verkko- ja tietoturvaviraston valmistelujen
aloittaminen.

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Neuvoston (yksimielisesti vahvistetussa) yhteisessä kannassa ehdotetaan joitakin muutoksia
komission alkuperäiseen ehdotukseen. Komissio voi hyväksyä kaikki ehdotetut muutokset
lukuun ottamatta neuvoston kantaa 4 artiklaan, joka koskee ohjelman budjettia.

3.1. Huomautukset yhteisen kannan johdanto-osasta

Komissio voi hyväksyä kaikki muutokset, joita neuvosto on ehdottanut päätöksen johdanto-
osan kappaleisiin ja artikloihin, koska ne ovat hyödyllisiä selvennyksiä (tai lisäyksiä)
komission alkuperäiseen ehdotukseen. Lisäksi useissa muutoksissa viitataan neuvoston ja
parlamentin päätöslauselmiin, jotka on annettu vasta komission alkuperäisen ehdotuksen
jälkeen.
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Johdanto-osan kappale 1: Toimituksellinen muutos, jolla korvataan ilmaisu "unionista on
tultava" ilmaisulla "Euroopan unionista on tehtävä". Muutos voidaan hyväksyä.

Johdanto-osan kappale 2: Toimituksellinen muutos, jolla lisätään englanninkieliseen tekstiin
sanat "Action Plan". Ei vaikuta suomenkieliseen tekstiin. Muutos voidaan hyväksyä.

Johdanto-osan kappale 3: Neuvosto on lisännyt viittauksen Sevillan Eurooppa-neuvostoon
lisäämällä kappaleen loppuun lauseen "... ja Sevillan Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin
toimintasuunnitelman yleistavoitteet". Lisäys saattaa ajan tasalle alkuperäisen tekstin, joka
laadittiin ennen kyseistä Eurooppa-neuvostoa. Muutos voidaan näin ollen hyväksyä.

Johdanto-osan kappale 6: Neuvosto on lisännyt viittauksen hiljattain 18. helmikuuta 2003
annettuun neuvoston päätöslauselmaan verkko- ja tietoturvallisuuskulttuuria koskevasta
eurooppalaisesta lähestymistavasta. Neuvosto on lisäksi hyväksynyt kyseiseen kappaleeseen
Euroopan parlamentin ehdottaman tarkistuksen, jolla lisätään viittaus Euroopan parlamentin
22. lokakuuta 2002 antamaan päätöslauselmaan verkko- ja tietoturvasta. Komissio hyväksyy
nämä muutokset.

Kappaleen lopussa neuvosto on korvannut ilmaisun "tietoverkkorikollisuuden työryhmän
perustamiseksi" ilmaisulla "Euroopan tasolla verkko- ja tietoturva-asioissa perustettavaksi
rakenteeksi". Samoin siinä on tehty alkuperäiseen tekstiin muutoksia, jotka kuvastavat
neuvottelujen edistymistä komission ehdottamasta tulevasta elimestä, joka vastaisi verkko- ja
tietoturvakysymyksistä. Muutos voidaan näin ollen hyväksyä.

Johdanto-osan kappale 6 a: Tässä uudessa kappaleessa neuvosto toistaa viittauksen 18.
helmikuuta 2003 antamaansa päätöslauselmaan korostaakseen tarvetta perustaa verkko- ja
tietoturva-asioita Euroopan tasolla käsittelevä rakenne. Komissio hyväksyy täysin tämän
lisäyksen.

Johdanto-osan kappale 7: Neuvosto on hyväksynyt Euroopan parlamentin ehdottaman
tarkistuksen sanojen "kaksijakoiseen yhteiskuntaan" korvaamisesta sanoilla "digitaaliseen
syrjäytymiseen". Neuvosto on hyväksynyt komissionkin jo hyväksymän Euroopan
parlamentin tarkistuksen, jolla lisätään uusi virke seuraavasti: "Euroopan unionin ja
jäsenvaltioiden toimilla tietoyhteiskunnan alalla pyritään edelleen edistämään epäedullisessa
asemassa olevien ryhmien osallistumista tietoyhteiskuntaan." Komissio hyväksyy nämä kaksi
tarkistusta alkuperäiseen tekstiin.

Johdanto-osan kappale 8: Kappaleessa viitataan tarpeeseen luoda puitteet, joiden avulla
jäsenvaltiot voivat vertailla ja analysoida onnistumistaan ja edistymistään eEurope-
toimintasuunnitelman toteuttamisessa. Neuvosto on korvannut sanan "puitteet" sanalla
"järjestelyt" ja poistanut kappaleen loppuosan, jossa selitettiin tällaisten seurannan puitteiden
tarkoitus. Muutokset vaikuttavat lähinnä toimituksellisilta, joten komissio suostuu poistamaan
virkkeen, joka alkaa seuraavasti: "Tällaisten puitteiden avulla jäsenvaltiot voivat...."

Johdanto-osan kappaleet 9 ja 10: Neuvosto on tehnyt pieniä sanamuotomuutoksia, jotka
komissio voi hyväksyä.

Johdanto-osan kappale 11: Kappaleessa viitataan jäsenvaltioiden ja yhteisön toimiin
laajakaistaviestinnän edistämiseksi ja todetaan, että komission olisi kannustettava paikallis- ja
aluetasolla saatujen kokemusten vaihtoa. Vaikka neuvosto hyväksyikin laajakaistaviestinnän
yhdeksi seurannan ja parhaiden toimintatapojen vaihdon alaksi, se katsoo ettei tällainen
viittaus sen edistämisen poliittisiin painotuksiin kuulu tämän päätöksen johdanto-osaan. Näin
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ollen kappale 11 on poistettu. Komissio voi hyväksyä tämän muutoksen, koska se vastaa
ohjelman tavoitteita, joissa rajoitutaan luomaan analysointimenetelmiä ja kokemustenvaihtoa
EU:n tasolla.

Johdanto-osan kappale 12 (uusi): Neuvosto on lisännyt uuden kappaleen tarpeesta
analysoida talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvia tietoyhteiskunnan vaikutuksia. Komissio
pitää ehdotusta hyödyllisenä ja hyväksyy sen.

Johdanto-osan kappale 13 (entinen kappale 12): Neuvosto on lisännyt tekstiä, jolla
selvennetään tulevan verkko- ja tietoturva-asioita käsittelevän rakenteen asemaa. Komissio
hyväksyy tämän selvennyksen.

Johdanto-osan kappale 13 a (entinen kappale 13): Tämä kappale on jätetty pois, koska
neuvosto katsoi, ettei eurooppalaisesta verkkoturvaelimestä käytävien keskustelujen tässä
vaiheessa ole tarpeen viitata asiaan liittyviin yhteiseurooppalaisiin puitteisiin. Komissio on
samaa mieltä ja hyväksyy muutoksen.

Johdanto-osan kappale 14 (uusi): Tällä kappaleella vastataan Euroopan parlamentin
pyyntöön ottaa EU:hun liittymässä olevat maat, ETA-maat, assosioituneet maat ja Turkki
mukaan ohjelmaan ja kannustaa niitä osallistumaan siihen. Komissio on samaa mieltä asiasta
ja hyväksyy muutoksen.

3.2. Huomautukset yhteisessä kannassa päätöksen artikloihin tehdyistä muutoksista

Päätöksen 1 artikla (päätöksen tavoitteet)

Päätöksen 1 artiklan a kohta: Neuvosto on lisännyt viittauksen tarpeeseen käyttää
mahdollisimman usein virallisia tilastoja tietolähteenä seurantaprosessissa. Tämä lisäys on
hyödyllinen selvennys, jonka komissio näin ollen hyväksyy. Neuvosto on poistanut
samaisesta kohdasta merkitykseltään vähäisen ilmaisun.

Päätöksen 1 artiklan b kohta: Neuvosto on lisännyt sanan "paikallisesti". Komissio voi
hyväksyä lisäyksen.

Päätöksen 1 artiklan c kohta: Neuvoston tähän kohtaan tekemän muutoksen tarkoituksena
on luoda poliittinen keskusteluryhmä ("johtoryhmä"), joka käsittelisi talouteen ja
yhteiskuntaan kohdistuvia tietoyhteiskunnan vaikutuksia voidakseen arvioida eEurope 2005 -
toimintasuunnitelman asianmukaisen strategisen suunnan. Ehdotus on hyödyllinen ja
komissio hyväksyy tekstiin tehdyt muutokset.

Päätöksen 1 artiklan d kohta: Tällä muutoksella saatetaan ajan tasalle verkko- ja tietoturvaa
koskeva kohta. Uudessa muotoilussa nostetaan ohjelman tavoitteeksi "verkko- ja tietoturva-
asioita Euroopan tasolla käsittelevän rakenteen perustamisen valmistelu 28 päivänä
tammikuuta 2002 annetun neuvoston päätöslauselman ja eEurope 2005 -toimintasuunnitelman
mukaisesti verkko- ja tietoturvallisuuden parantamiseksi". Muutos vastaa verkko- ja
tietoturvavirastoa koskevassa komission ehdotuksessa asetettuja tavoitteita.

Lisäksi neuvosto on hieman tarkentanut 1 artiklan loppuosaa, jotta MODINIS-ohjelman
yhteydet eEurope 2005 -toimintasuunnitelmaan kävisivät selvästi ilmi. Komissio hyväksyy
tämän muutoksen.
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Päätöksen 2 artikla (varsinaiset toimet)

Komissio voi hyväksyä neuvoston tekstiin tekemät muutokset. Yleisesti ottaen uudessa
tekstissä ryhmitellään uudelleen alkuperäisen ehdotuksen toimia ja lisätään viittauksia uusiin
virallisiin asiakirjoihin (päätöslauselmiin ja päätöksiin).

Tällä välin neuvosto on hyväksynyt kahden tietoyhteiskuntaa käsittelevän ryhmän
perustamisen: ensimmäinen koostuu yhteiskunnan ja talouden asiantuntijoista, ja sen
tarkoituksena on laatia tulevaisuusanalyysejä, ja toinen on eEurope-johtoryhmä, joka ohjaa
strategisesti eEurope 2005 -toimintasuunnitelman toteutusta. Komissio hyväksyy tekstin
neuvoston esittämässä muodossa.

Päätöksen 3 artikla

Neuvoston tähän artiklaan tekemät muutokset ovat vähäisiä ja luonteeltaan toimituksellisia.
Komissio voi hyväksyä muutokset.

Päätöksen 4 artikla (budjetti)

Neuvosto on pienentänyt ohjelman rahoitusohjetta 25 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan
euroon. Komissio pitäytyy alkuperäisessä ehdotuksessaanPäätöksen 5 artikla (ohjelman
hallintokomitean tehtävät)

Vähäisten toimituksellisten muutosten ohella neuvosto on lisännyt tähän artiklaan uuden
kohdan, jonka mukaan komission on esitettävä hallintokomitealle ehdotuspyyntöjen perusteet
ja sisältö sekä sellaisten hankkeiden arvioinnit, joissa yhteisön rahoitusosuus on vähintään
250 000 euroa. Komissio voi hyväksyä muutoksen.

Päätöksen 7 artikla

Vähäisten toimituksellisten muutosten ohella neuvosto on lisännyt komissiolle velvollisuuden
tiedottaa ohjelman edistymisestä säännöllisesti eEurope-johtoryhmälle. Koska tämä lisäys on
suora seuraus johtoryhmän perustamisesta, komissio voi hyväksyä muutoksen.

Päätöksen 7 a artikla

Tämä artikla on lisätty, koska neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin ehdotuksen avata
ohjelma ETA-maille, assosioituneille maille ja eräille muille yhteisön ulkopuolisille maille.
Komissio hyväksyy tämän muutoksen.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio katsoo, että neuvoston yhteinen kanta ei muuta merkittävästi komission ehdotuksen
lähestymistapaa eikä tavoitteita.
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LIITE

Neuvoston kokouspöytäkirjan liitteenä olevat komission lausumat

Komissio vahvistaa aikomuksensa perustaa tilapäinen jäsenvaltioiden edustajista koostuva
tieteidenvälinen työryhmä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa valmistelemaan
verkko- ja tietoturvaviraston perustamista. Ryhmä aloittaa toimintansa viimeistään 1.
heinäkuuta 2003 ja päättää työnsä vuoden 2003 loppuun mennessä, joka on tavoiteajankohta
viraston perustamiselle.


