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7.12.2018 A8-0409/86 

Tarkistus  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(29) Yhteistä etua koskevissa 

digitaalisen yhteenliitettävyyden 

infrastruktuurihankkeissa olisi 

hyödynnettävä kuhunkin hankkeeseen 

parhaiten sopivaa teknologiaa ja tarjottava 

paras mahdollinen huipputeknologioiden 

välinen tasapaino tiedonsiirtokapasiteetin, 

siirron turvallisuuden, verkon kestävyyden 

ja kustannustehokkuuden suhteen, ja niiden 

tärkeysjärjestyksestä olisi päätettävä 

työohjelmilla, joissa otetaan huomioon 

tässä asetuksessa säädetyt perusteet. 

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoon voi sisältyä passiivista 

infrastruktuuria sosioekonomisten ja 

ympäristöhyötyjen maksimoimiseksi. 

Toimien tärkeysjärjestyksessä olisi otettava 

huomioon myös yhteyksien positiiviset 

laajentumisvaikutukset, esimerkiksi jos 

hanke toteutuessaan voi luoda 

toimintamallin kattavuuden laajentamiselle 

alueille tai väestönosiin alueilla, joilla 

yhteyksiä ei aikaisemmin ole ollut. 

(29) Toimissa, joilla edistetään yhteistä 

etua koskevia digitaalisen 

yhteenliitettävyyden 

infrastruktuurihankkeita, olisi 

hyödynnettävä ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelun kannalta parasta 

käytettävissä olevaa teknologiaa ja 

tarjottava paras mahdollinen 

huipputeknologioiden välinen tasapaino 

tiedonsiirtokapasiteetin, siirron 

turvallisuuden, verkon häiriönsietokyvyn, 

kyberturvallisuuden, 
kustannustehokkuuden ja sosiaalisen 

tuoton suhteen, ja niiden 

tärkeysjärjestyksestä olisi päätettävä 

työohjelmilla, joissa otetaan huomioon 

tässä asetuksessa säädetyt perusteet. 

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoon voi sisältyä passiivista 

infrastruktuuria sosioekonomisten ja 

ympäristöhyötyjen maksimoimiseksi. 

Toimien tärkeysjärjestyksessä olisi otettava 

huomioon myös yhteyksien positiiviset 

laajentumisvaikutukset, esimerkiksi jos 

hanke toteutuessaan voi luoda 

toimintamallin kattavuuden laajentamiselle 

alueille tai väestönosiin alueilla, joilla 

yhteyksiä ei aikaisemmin ole ollut. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Tarkistus  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Digitaalisen 

yhteenliitettävyysinfrastruktuurin alalla 

toteutettavien yhteistä etua koskevien 

hankkeiden on oltava seuraavien 

perusteiden mukaisia: 

 a) hanke perustuu 

varovaisuusperiaatteeseen sekä 

periaatteisiin, joiden mukaan ihmisten, 

eläinten tai kasvien terveydelle 

mahdollisesti aiheutuvan vaaran uhatessa 

tai ympäristön suojelemiseksi olisi 

toteutettava ennalta ehkäiseviä toimia; 

 b) hanke edistää 3 artiklan 2 kohdan 

c alakohdassa säädetyn erityistavoitteen 

saavuttamista; 

 c) hankkeessa käytetään parasta 

käytettävissä olevaa teknologiaa ja 

tarjotaan paras mahdollinen tasapaino 

tiedonsiirtokapasiteetin, siirron 

turvallisuuden, verkon häiriönsietokyvyn, 

kyberturvallisuuden, 

terveysturvallisuuden ja 

ympäristönsuojelun, 

kustannustehokkuuden ja sosiaalisen 

tuoton suhteen. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Tarkistus  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) toimet, joilla edistetään 

sosioekonomisten vaikuttajien pääsyä 

erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin, 

jotka kykenevät tarjoamaan 

gigabittiyhteyksiä, on asetettava etusijalle 

ottaen huomioon sosioekonomisten 

vaikuttajien tehtävät, yhteyksien 

mahdollistamien digitaalisten palvelujen ja 

sovellusten merkittävyys sekä mahdolliset 

sosioekonomiset hyödyt kansalaisille, 

yrityksille ja paikallisyhteisöille, mukaan 

lukien mahdolliset positiiviset vaikutukset 

yhteyksien laajenemiseen, liitteessä olevan 

V osan mukaisesti; 

a) toimet, joilla edistetään 

sosioekonomisten vaikuttajien pääsyä 

erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin, 

jotka kykenevät tarjoamaan 

gigabittiyhteyksiä, mukaan lukien 5G-

yhteydet tai muut kehittyneet 

mobiiliyhteydet, on asetettava etusijalle. 

Unionin maailmanlaajuinen kilpailukyky 

ja investointien hyödyntämiskapasiteetti 

otetaan huomioon seuraavien lisäksi: 

sosioekonomiset vaikuttajat, yhteyksien 

mahdollistamien digitaalisten palvelujen ja 

sovellusten merkittävyys sekä mahdolliset 

sosioekonomiset hyödyt kansalaisille, 

yrityksille ja paikallisyhteisöille, mukaan 

lukien mahdolliset positiiviset vaikutukset 

yhteyksien laajenemiseen, sekä ihmisten 

terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta 

parhaat turvallisuusvaatimukset liitteessä 

olevan V osan mukaisesti; 

Or. en 
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Tarkistus  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) 5G-järjestelmien käyttöönottoa 

edistävien toimien osalta etusija on 

annettava 5G-käytävien käyttöönotolle 

keskeisten maaliikenneväylien varrella, 

mukaan lukien Euroopan laajuiset 

liikenneverkot. Lisäksi on otettava 

huomioon, missä määrin toimi edistää 

kattavuutta keskeisillä liikenneväylillä ja 

mahdollistaa digitaalisten 

synergiapalvelujen keskeytymättömän 

tarjoamisen sekä maksimoi mahdolliset 

positiiviset laajentumisvaikutukset 

alueisiin ja väestöön hankkeen 

lähiympäristössä. Suuntaa-antava luettelo 

mahdollisesti avustuskelpoisista hankkeista 

on liitteessä olevassa V osassa; 

c) 5G-järjestelmien käyttöönottoa 

edistävien toimien osalta etusija on 

annettava 5G-käytävien käyttöönotolle 

keskeisten maaliikenneväylien varrella, 

mukaan lukien Euroopan laajuiset 

liikenneverkot, sekä sosioekonomisille 

keskuksille. Lisäksi on otettava huomioon, 

missä määrin toimi edistää kattavuutta 

keskeisillä liikenneväylillä ja mahdollistaa 

digitaalisten synergiapalvelujen 

keskeytymättömän tarjoamisen sekä 

maksimoi mahdolliset positiiviset 

laajentumisvaikutukset ja minimoi 

terveyttä ja ympäristöä koskevat 

huolenaiheet, jotka liittyvät alueisiin ja 

väestöön hankkeen lähiympäristössä. 

Suuntaa-antava luettelo mahdollisesti 

avustuskelpoisista hankkeista on liitteessä 

olevassa V osassa; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Tarkistus  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen kattavuuden osalta etusija on 

annettava toimille, joilla laajennetaan alue- 

ja väestöpeittoa käänteisessä suhteessa 

hankkeen toteutuksen edellyttämään 

avustustuen intensiteettiin ottaen huomioon 

14 artiklassa säädetyt yhteisrahoituksen 

enimmäismäärät. Lisäksi on otettava 

huomioon, missä määrin toimi edistää 

laajaa alue- ja väestöpeittoa tietyllä 

hankkeen käyttöönottoalueella sekä 

maksimoi laajentumisen mahdolliset 

positiiviset vaikutukset alueisiin ja 

väestöön hankkeen lähiympäristössä; 

e) erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen kattavuuden osalta etusija on 

annettava toimille, joilla laajennetaan alue- 

ja väestöpeittoa käänteisessä suhteessa 

hankkeen toteutuksen edellyttämään 

avustustuen intensiteettiin ottaen huomioon 

14 artiklassa säädetyt yhteisrahoituksen 

enimmäismäärät. Lisäksi on otettava 

huomioon, missä määrin toimi edistää 

laajaa alue- ja väestöpeittoa tietyllä 

hankkeen käyttöönottoalueella sekä 

maksimoi mahdolliset positiiviset 

vaikutukset ja minimoi terveyttä ja 

ympäristöä koskevat huolenaiheet, jotka 

liittyvät alueisiin ja väestöön hankkeen 

lähiympäristössä; 

Or. en 



 

AM\1171606FI.docx  PE631.579v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/91 

Tarkistus  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Energia-alalla seuraavat toimet ovat 

oikeutettuja saamaan tämän asetuksen 

mukaista unionin rahoitustukea: 

3. Energia-alalla seuraavat toimet ovat 

oikeutettuja saamaan tämän asetuksen 

mukaista unionin rahoitustukea: 

a) asetuksen (EU) N:o 347/2013 

14 artiklan mukaiset yhteistä etua 

koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet; 

a) asetuksen (EU) N:o 347/2013 

14 artiklan mukaiset yhteistä etua 

koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet, jotka 

kuuluvat kyseisen asetuksen liitteessä II 

olevassa 1 kohdassa määriteltyyn 

energiainfrastruktuuriluokkaan; 

b) toimet, joilla tuetaan tämän 

asetuksen liitteessä olevassa IV osassa 

määriteltyjä rajatylittäviä hankkeita 

uusiutuvan energian alalla – niiden 

suunnittelu mukaan lukien – edellyttäen, 

että tämän asetuksen 7 artiklassa säädetyt 

edellytykset täyttyvät. 

b) toimet, joilla tuetaan tämän 

asetuksen liitteessä olevassa IV osassa 

määriteltyjä rajatylittäviä hankkeita 

uusiutuvan energian alalla – niiden 

suunnittelu mukaan lukien – edellyttäen, 

että tämän asetuksen 7 artiklassa säädetyt 

edellytykset täyttyvät; 

 b a) toimet, jotka liittyvät 

energiatehokkuuden parantamista 

edistäviin 

energiainfrastruktuurihankkeisiin, jos 

kyseisillä hankkeilla on vaikutusta 

rajatylittäviin energiavirtoihin muun 

muassa kysynnänohjauksen ja älykkäiden 

verkkojen avulla. 

 Energia-alalla seuraavat toimet eivät voi 

saada tämän asetuksen mukaista unionin 

rahoitustukea: 

i) toimet, jotka liittyvät fossiilisten 

polttoaineiden tuotantoon, jalostukseen, 

siirtoon, jakeluun, varastointiin tai 
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polttamiseen; 

ii) toimet, jotka liittyvät uusiutuvaa ja 

hiilivapaata kaasua koskeviin 

hankkeisiin, joissa kuljetetaan fossiilisia 

varoja. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Tarkistus  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Energia-alalla seuraavat toimet ovat 

oikeutettuja saamaan tämän asetuksen 

mukaista unionin rahoitustukea: 

3. Energia-alalla seuraavat toimet ovat 

oikeutettuja saamaan tämän asetuksen 

mukaista unionin rahoitustukea: 

a) asetuksen (EU) N:o 347/2013 

14 artiklan mukaiset yhteistä etua 

koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet; 

a) asetuksen (EU) N:o 347/2013 

14 artiklan mukaiset yhteistä etua 

koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet, jotka 

kuuluvat kyseisen asetuksen liitteessä II 

olevassa 1 kohdassa määriteltyyn 

energiainfrastruktuuriluokkaan; 

b) toimet, joilla tuetaan tämän 

asetuksen liitteessä olevassa IV osassa 

määriteltyjä rajatylittäviä hankkeita 

uusiutuvan energian alalla – niiden 

suunnittelu mukaan lukien – edellyttäen, 

että tämän asetuksen 7 artiklassa säädetyt 

edellytykset täyttyvät. 

b) toimet, joilla tuetaan tämän 

asetuksen liitteessä olevassa IV osassa 

määriteltyjä rajatylittäviä hankkeita 

uusiutuvan energian alalla – niiden 

suunnittelu mukaan lukien – edellyttäen, 

että tämän asetuksen 7 artiklassa säädetyt 

edellytykset täyttyvät; 

 b a) asetuksen (EU) N:o 347/2013 

14 artiklan mukaiset yhteistä etua 

koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet, 

jotka kuuluvat kyseisen asetuksen 

liitteessä II olevassa 2 kohdassa 

määriteltyyn 

energiainfrastruktuuriluokkaan, joiden 

talousarvio on enintään 15 prosenttia 

tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa osoitetuista määrärahoista 

ja jotka rajoittuvat ensimmäiseen 

työohjelmaan, sekä toimet, joissa 

käytetään yksinomaan kestävää, 

uusiutuvaa vetyä tai biometaania; 
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 b b) toimet, jotka liittyvät 

energiatehokkuuden parantamista 

edistäviin 

energiainfrastruktuurihankkeisiin, jos 

kyseisillä hankkeilla on vaikutusta 

rajatylittäviin energiavirtoihin muun 

muassa kysynnänohjauksen ja älykkäiden 

verkkojen avulla. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Tarkistus  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – V osa – 2 kohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – ne täyttävät tiukimmat 

sähkömagneettisen saasteen rajoittamista 

koskevat turvallisuusvaatimukset ihmisten 

terveyden ja ympäristön suojelemiseksi; 

Or. en 

 


