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LYHYET PERUSTELUT 

Liikenteen uuden aikakauden myötä paikallisviranomaisten todellisena haasteena ei ole 

pyörän uudelleen keksiminen, vaan pikemminkin sellaisten keinojen löytäminen, joilla 

voidaan parantaa kansalaisten reaaliaikaisiin liikkumistarpeisiin vastaavia palveluja. 

Digitalisointi tuo merkittäviä rakenteellisia muutoksia liikennejärjestelmiin, ja yhteiskunnat 

alkavat nyt tarkastella eri seikkoja, kuten tiedot ja matkatiedot, verkostosuunnittelu, 

lipunmyynti ja palvelujen laatu, uuden käyttäjäkeskeisen ajattelutavan pohjalta. 

Tässä yhteydessä komission ehdotus ilmaisten paikallisten langattomien yhteyksien 

tarjoamisesta julkisen elämän keskuksissa on sekä ajankohtainen että välttämätön ja luo 

palvelujen tarjoajille uusia mahdollisuuksia parantaa palvelujaan. Samanaikaisesti 

ehdotuksessa tarjotaan mekanismia, jonka avulla yksityinen ja julkinen sektori voivat tehdä 

yhteistyötä avoimesti ja tehokkaasti yhteistyöperiaatteiden mukaisesti siten, että 

perimmäisenä tavoitteena on palvelujen parantaminen. 

Kaupunkisuunnittelijoiden ja liikenteestä vastaavien viranomaisten kannalta ilmaisten 

WiFi-pisteiden käyttöönotto helpottaa tiedonsaantia nykyisistä liikkumismalleista, erityisesti 

jos perinteiset välineet, kuten tilastot, osoittautuvat riittämättömiksi. Kerättyjä tietoja 

käytetään nykyisten toimien ja palvelujen arviointiin, jotta saadaan reaaliaikaista palautetta 

ihmisten matkavalinnoista, sekä kohdennettujen investointien tukemiseen. Viranomaiset 

voivat yleisesti ottaen luoda turvallisempia teitä, optimoida liikennereittejä, vähentää 

infrastruktuurikustannuksia ja lievittää liikenneruuhkien ja ympäristön pilaantumisen 

aiheuttamia haittoja. 

Kuluttajille ilmaiset WiFi-pisteet merkitsevät korkeatasoisempaa yhteenliitettävyyttä ja 

joustavuutta, koska he voivat käyttää paremmin aikaansa ja hyötyä monipuolisemmista 

joukkoliikenteen palveluista. Samaan aikaan matkailijoille WiFi4EU-ehdotus merkitsisi 

parempaa tietojen saatavuutta ja parempia tietoja määräpaikassa. 

Tästä huolimatta komission esittämä kunnianhimoinen ehdotus tarvitsee tuekseen säännökset, 

joilla varmistetaan selkeät tuensaajien valintaperusteet sekä hankkeiden jatkuvuus niiden 

ehdotettua elinkaarta pidemmälle. Lisäksi on tärkeää, että liityntäpisteiden käyttöönottoa 

varten osoitettavat varat menevät EU:n profiilin kohottamista pidemmälle ja vastaavat 

todellisiin yhteystarpeisiin. 

Valmistelija tukee komission ehdotusta kokonaisuudessaan mutta tarkistaisi ehdotusta siten, 

että se kattaisi myös paikalliset liikennepalvelut ja matkailukohteet. Tämä lisäisi liikenteen 

tehokkuutta yhteisöissä ja tarjoaisi korkealaatuisia palveluja kuluttajille. 

Vaikutustenarviointien puuttuessa ja ottaen huomioon käytettävissä olevat vähäiset varat, 

valmistelija suosittelee, että komissio vahvistaa selkeät kriteerit, joiden perusteella valitaan ne 

yhteisöt, jotka hyötyvät aloitteesta, ja varmistaa että, kaikki hankkeet, joille haetaan 

rahoitusta, arvioidaan perusteellisesti. 
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TARKISTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus   1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista 

verkkoyhteyksien visiota koskevista 

toimenpiteistä koskee paikallisten 

langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton 

edistämistä yksinkertaistamalla 

suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä 

sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä 

liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden 

julkisten palvelujen oheistuotteena 

tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset 

liityntäpisteet, voidaan parantaa 

merkittävästi nykyisiä langattomia 

viestintäverkkoja ja niiden tulevien 

sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä 

kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet 

kehittyvät. 

(2) Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista 

verkkoyhteyksien visiota koskevista 

toimenpiteistä koskee paikallisten 

langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton 

edistämistä yksinkertaistamalla 

suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä 

sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä 

liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden 

julkisten palvelujen oheistuotteena 

tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset 

liityntäpisteet, voidaan parantaa 

merkittävästi nykyisiä langattomia 

viestintäverkkoja ja niiden tulevien 

sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä 

kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet 

kehittyvät. Nämä liityntäpisteet voidaan 

integroida eurooppalaiseen verkkoon 

yhtenäisellä todentamisjärjestelmällä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 2016/6791 

amukaisesti. 

 _________________ 

 1 a.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 

kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). 

 



 

AD\1123087FI.docx 5/18 PE595.741v02-00 

 FI 

Tarkistus   2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Unionin politiikkatoimilla, joilla 

pyritään edistämään 

internetinfrastruktuuria ja langattomien 

taajuuksien tehokasta käyttöä sekä 

lisäämään unionin kansalaisten yhteyksiä 

mahdollistamalla helpompi pääsy 

internetiin, olisi edistettävä nk. esineiden 

internetiä, ja erityisesti olisi otettava 

huomioon sen tuomat mahdollisuudet 

kasvua tukevan innovoinnin sekä julkisiin 

liikennejärjestelmiin liittyvien parempien 

sovellusten ja palvelujen yhteydessä. 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Sen jälkeen, kun tiedonanto 

internetyhteyksiä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla koskevasta 

eurooppalaisesta visiosta on annettu, 

unionin olisi digitaalisen osallisuuden 

edistämiseksi tuettava ilmaisten 

paikallisten langattomien yhteyksien 

tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen 

elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat 

mukaan luettuina, kohdennetun tuen 

kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu 

asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) 

N:o 283/201416 kohdealaan. 

(3) Sen jälkeen, kun tiedonanto 

internetyhteyksiä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla koskevasta 

eurooppalaisesta visiosta on annettu, 

unionin olisi digitaalisen osallisuuden 

edistämiseksi tuettava ilmaisten, 

turvallisten, varmojen ja 

rajoittamattomien paikallisten 

langattomien yhteyksien tarjoamista 

paikallisyhteisöjen julkisen elämän 

keskuksissa, julkiset ulkotilat sekä 

julkinen liikenne ja sen kulkuneuvot 
mukaan luettuina, kohdennetun tuen 

kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu 

asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) 

N:o 283/201416 kohdealaan. 

_________________ _________________ 

15 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

15 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
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komitealle: Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, 

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

perustamisesta sekä asetuksen (EU) 

N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten 

(EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 

kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, 

s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi 

muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 

annetulla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 

(EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1). 

komitealle: Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, 

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

perustamisesta sekä asetuksen (EU) 

N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten 

(EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 

kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, 

s. 129), sellaisena kuin se on viimeksi 

muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 

annetulla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 

(EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1). 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 

11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 

laajuisia verkkoja 

televiestintäinfrastruktuurien alalla 

koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 

N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 

86, 21.3.2014, s. 14). 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 

11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 

laajuisia verkkoja 

televiestintäinfrastruktuurien alalla 

koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 

N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 

86, 21.3.2014, s. 14). 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Tuella on tarkoitus kannustaa 

julkisen palvelun tehtävää suorittavia 

yhteisöjä, kuten viranomaisia ja julkisten 

palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia 

paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen 

palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin 

varmistaa, että paikallisyhteisöissä voidaan 

käyttää suurnopeuksista laajakaistayhteyttä 

julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia 

yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat ja 

muut paikallisviranomaiset, kirjastot ja 

sairaalat. 

(4) Tuella on tarkoitus kannustaa 

julkisen, erityisesti paikallisen ja 

alueellisen, palvelun tehtävää suorittavia 

yhteisöjä, kuten viranomaisia ja julkisten 

palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia ja 

rajoittamattomia paikallisia langattomia 

yhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, 

jotta voitaisiin varmistaa, että 

paikallisyhteisöissä voidaan käyttää 

suurnopeuksista laajakaistayhteyttä 

julkisen elämän keskuksissa. Tällaisia 

yhteisöjä voivat olla esimerkiksi kunnat ja 

muut paikallisviranomaiset, kirjastot ja 

sairaalat, terveyskeskukset, koulut, 

vanhainkodit, orpokodit, 

joukkoliikennepalvelut ja infrastruktuurit, 

kuten asemat ja terminaalit, matkailuun 

liittyvät palvelut sekä muut 
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paikallisyhteisölle ja sen ihmisille 

merkitykselliset yhteisöt. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Paikallisten langattomien 

yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia 

vain, jos niiden käytöstä ei veloiteta 

korvausta, joko suoraan maksulla tai 

muuntyyppisiä vastineita, kuten 

mainostamista tai henkilötietojen 

antamista, hyödyntämällä. 

(5) Paikallisten langattomien 

yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia 

ja rajoittamattomia vain, jos niiden 

käytöstä ei veloiteta korvausta, joko 

suoraan maksulla tai muuntyyppisiä 

vastineita, kuten mainostamista tai 

henkilötietojen antamista, hyödyntämällä. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Aloitteen onnistumisen 

takaamiseksi ja unionin tämän alan 

toimien näkyvyyden lisäämiseksi 

komission olisi varmistettava, että 

yhteisöt, jotka toteuttavat hankkeita 

tämän aloitteen kautta, ja käyttäjät saavat 

asianmukaista tietoa palvelujen 

saatavuudesta ja että EU:n myöntämälle 

rahoitukselle annetaan näkyvyyttä. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Tällaisen toiminnan erityisen 

tarkoitusperän ja paikallisiin tarpeisiin 

kohdennetun luonteen vuoksi sitä olisi 

pidettävä erillisenä yhteistä etua koskevana 

(6) Tällaisen toiminnan erityisen 

tarkoitusperän ja erityisesti vähiten 

kehittyneiden alueiden tai eniten 

yhteyksiä tarvitsevien alueiden paikallisiin 
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televiestintäalan hankkeena asetuksissa 

(EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 

tarkoitetun mukaisesti. 

tarpeisiin kohdennetun luonteen vuoksi sitä 

olisi pidettävä erillisenä yhteistä etua 

koskevana televiestintäalan hankkeena 

asetuksissa (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 

N:o 283/2014 tarkoitetun mukaisesti. 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Koska toimenpide on luonteeltaan 

ei-kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset 

hankkeet eivät ole laajamittaisia, 

hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin 

pieni. Sen vuoksi toimenpide olisi 

toteutettava sopivimmalla 

varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai 

tulevaisuudessa käytettävissä olevalla 

rahoitustuella, etenkin avustuksilla. 

Toimenpiteen ei pitäisi olla 

rahoitusvälineistä riippuvainen. 

(8) Koska toimenpide on luonteeltaan 

ei-kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset 

hankkeet eivät ole laajamittaisia, 

hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin 

pieni. Tämä olisi toteutettava 

yksinkertaistamalla suunnitteluprosessia 

ja vähentämällä sääntelyllisiä velvoitteita. 
Sen vuoksi toimenpide olisi toteutettava 

sopivimmalla varainhoitoasetuksen 

mukaan joko nyt tai tulevaisuudessa 

käytettävissä olevalla rahoitustuella, 

etenkin avustuksilla. Toimenpiteen ei 

pitäisi olla rahoitusvälineistä riippuvainen. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Yksittäisten paikallisten 

langattomien liityntäpisteiden rajallisen 

toiminta-alueen ja kohdealaan kuuluvien 

yksittäisten hankkeiden alhaisen arvon 

vuoksi tämän asetuksen mukaista 

rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei 

odoteta haastavan kaupallista tarjontaa. 

Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei 

tällainen rahoitustuki vääristä kilpailua 

perusteettomasti, karkota yksityisiä 

investointeja tai hillitse yksityisten 

toimijoiden investointihalukkuutta, 

toimenpiteen pitäisi rajoittua hankkeisiin, 

(9) Yksittäisten paikallisten 

langattomien liityntäpisteiden rajallisen 

toiminta-alueen ja kohdealaan kuuluvien 

yksittäisten hankkeiden alhaisen arvon 

vuoksi tämän asetuksen mukaista 

rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei 

odoteta haastavan kaupallista tarjontaa. 

Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei 

tällainen rahoitustuki vääristä kilpailua 

perusteettomasti, karkota yksityisiä 

investointeja tai hillitse yksityisten 

toimijoiden investointihalukkuutta, 

toimenpiteen pitäisi rajoittua hankkeisiin, 
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jotka eivät ole ominaisuuksiltaan 

samankaltaisia kuin jo käynnistetyt 

yksityiset tai julkiset aloitteet samalla 

alueella. Tällä ei ole tarkoitus sulkea pois 

julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä 

tämän aloitteen yhteydessä 

käyttöönotettaville tuotteille saatavaa 

lisätukea. 

jotka eivät ole päällekkäisiä jo 

käynnistettyjen yksityisten tai julkisten 

aloitteiden kanssa samalla alueella. Tällä ei 

ole tarkoitus sulkea pois julkisista tai 

yksityisistä rahoituslähteistä tämän 

aloitteen yhteydessä käyttöönotettaville 

tuotteille saatavaa lisätukea. Tämän 

ohjelman olisi oltava yhteensopiva 

erityisesti EAKR:sta rahoitettujen 

jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten 

toimintaohjelmien kanssa ja 

täydennettävä niitä sekä luotava 

synergioita niiden välillä. 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 
 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Sen varmistamiseksi, että tämän 

asetuksen mukaiset yhteydet olisivat 

käytettävissä lyhyellä aikataululla, 

rahoitustuki olisi pantava täytäntöön 

mahdollisimman pitkälti sellaisia 

verkkotyökaluja käyttämällä, jotka 

mahdollistavat hakemusten nopean 

lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat 

paikallisten langattomien liityntäpisteiden 

asennusten toteuttamista, valvontaa ja 

tarkastuksia. 

(10) Sen varmistamiseksi, että tämän 

asetuksen mukaiset yhteydet olisivat 

käytettävissä lyhyellä aikataululla, 

rahoitustuki olisi pantava täytäntöön 

käyttämällä mahdollisimman pitkälti 

yksinkertaistettua hallinnollista 

menettelyä ja vakioasiakirjoja sekä 

sellaisia verkkotyökaluja ja muita 

tavanomaisia työkaluja, jotka 

mahdollistavat hakemusten nopean 

lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat 

paikallisten langattomien liityntäpisteiden 

asennusten toteuttamista, valvontaa ja 

tarkastuksia. 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Ottaen huomioon 

internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, 

että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä 

tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka 

(11) Ottaen huomioon 

internetyhteyksien tarpeen unionissa ja sen, 

että kaikkialla EU:ssa olisi pystyttävä 

tarjoamaan nopeasti liityntäverkkoja, jotka 
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mahdollistavat hyvin nopeisiin 

laajakaistapalveluihin perustuvan 

korkealaatuisen internetyhteyden, 

rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan 

maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti. 

mahdollistavat nopeisiin 

laajakaistapalveluihin perustuvan 

korkealaatuisen internetyhteyden, 

sellaisena kuin se määritellään 

14 päivänä syyskuuta 2016 annetussa 

komission tiedonannossa 

”Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä 

digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti 

eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa”, 

jossa tavoitteeksi asetetaan, että vuoteen 

2025 mennessä kaikilla Euroopan 

kotitalouksilla on mahdollisuus 

internetyhteyteen, jonka nopeus on 

vähintään 100 Mbit/s, rahoitustuki olisi 

pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä 

kannalta tasavertaisesti myös syrjäisille 

alueille ja raja-alueille, jotka usein jäävät 

yksityisten verkkojen kattavuuden 

ulkopuolelle, ja sen avulla olisi edistettävä 

kaikkien kansalaisten mahdollisuutta 

hyötyä tietoyhteiskunnasta kiinnittäen 

erityistä huomiota maaseutualueisiin, 

syrjäisimpiin alueisiin, saariin sekä raja- 

ja vuoristoalueisiin. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Maantieteelliseltä kannalta 

tasapuolisen jakautumisen yhteydessä 

olisi SEUT-sopimuksen 349 artiklan 

mukaisesti otettava huomioon 

syrjäisimpiä alueita koskevat erityiset 

toimenpiteet kyseisten alueiden syrjäiseen 

sijaintiin sekä internetyhteyksiin ja hyvin 

nopeisiin laajakaistapalveluihin liittyvien 

kustannusten vuoksi. 

 

 

Tarkistus   13 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Ottaen huomioon yhteyksien 

tarpeen unionissa on tärkeää, että 

komissio laatii pitkän aikavälin 

strategian, jolla pyritään edistämään 

langattomien liityntäpisteiden 

käyttöönottoa ja varmistamaan ohjelman 

jatkuvuus myös ehdotettujen kolmen 

vuoden jälkeen sekä huolehtimaan 

samalla siitä, että käyttöönotettuja 

infrastruktuureja ei käytetä mihinkään 

kaupalliseen tarkoitukseen 

rahoituskauden päätyttyä ja ettei alle 

kolme vuotta kestäviä hankkeita 

hyväksytä. 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 c) Kun otetaan huomioon 

toimenpiteen ei-kaupallinen luonne, 

komission ja jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava, ettei rakennettuja 

infrastruktuureja käytetä kaupalliseen 

toimintaan rahoituskauden päätyttyä. 

 

Tarkistus   15 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 1316/2013 

7 artikla – 4 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) ilmaisten paikallisten langattomien 

yhteyksien tarjoamista koskevat toimet 

rahoitetaan avustuksilla tai muilla 

rahoitustuen muodoilla kuin 

rahoitusvälineillä.” 

c) ilmaisten, rajoittamattomien, 

turvallisten ja varmojen paikallisten 

langattomien yhteyksien tarjoamista 

paikallisyhteisöissä koskevat toimet 

rahoitetaan avustuksilla tai muilla 
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rahoitustuen muodoilla kuin 

rahoitusvälineillä. 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1316/2013 

10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Ilmaisten paikallisten langattomien 

yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä 

koskevien toimien tukikelpoisista 

kustannuksista rahoitetaan unionin 

rahoitustuella enintään 100 prosenttia, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

yhteisrahoituksen periaatteen 

noudattamista.” 

Ilmaisten ja turvallisten paikallisten 

langattomien yhteyksien tarjoamista 

paikallisyhteisöissä koskevien toimien 

tukikelpoisista kustannuksista rahoitetaan 

unionin rahoitustuella enintään 

100 prosenttia, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta yhteisrahoituksen periaatteen 

noudattamista. 

Tietosuoja on olennaisen tärkeää. Sen vuoksi internetyhteyksien on oltava paitsi ilmaisia 

myös turvallisia. 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

2 artikla – 2 kohta – h alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

h) 'paikallisella langattomalla 

liityntäpisteellä' matalatehoista, 

pienikokoista ja lyhyellä kantamalla 

toimivaa laitetta, joka käyttää 

yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden 

saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat 

ehdot on tätä tarkoitusta varten 

yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka 

tarjoaa käyttäjille langattoman yhteyden 

sähköiseen viestintäverkkoon. 

h) 'paikallisella langattomalla 

liityntäpisteellä' matalatehoista, 

pienikokoista ja lyhyellä kantamalla 

toimivaa laitetta, joka käyttää 

yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden 

saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat 

ehdot on tätä tarkoitusta varten 

yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka 

tarjoaa käyttäjille ilmaisen paikallisen 

langattoman yhteyden sähköiseen 

viestintäverkkoon. 

 

Tarkistus   18 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

4 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) tuettava ilmaisten paikallisten 

langattomien yhteyksien tarjoamista 

paikallisyhteisöissä. 

c) tuettava ilmaisten, turvallisten ja 

varmojen paikallisten langattomien 

yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä 

takaamalla yhteys, jonka nopeus on 

vähintään100 Mbit/s tai sen puuttuessa 

suurin markkinoilla saatavana oleva 

nopeus, mukaan luettuina kestävään 

liikkuvuuteen liittyvät palvelut. 

 

Tarkistus   19 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

5 artikla – 5 a kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”5 a. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 

edistämistoimia ilmaisten paikallisten 

langattomien yhteyksien tarjoamiseksi 

paikallisyhteisöissä on tuettava 

5 a. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 

edistämistoimia ilmaisten ja turvallisten 

paikallisten langattomien yhteyksien 

tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on 

tuettava 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

6 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 

edistämistoimien ilmaisten paikallisten 

langattomien yhteyksien tarjoamiseksi 

paikallisyhteisöissä on täytettävä liitteessä 

olevassa 4 jaksossa vahvistetut 

edellytykset.” 

8 a. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 

edistämistoimien ilmaisten ja turvallisten 

paikallisten langattomien yhteyksien 

tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on 

täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa 

vahvistetut edellytykset. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten 

paikallisten langattomien yhteyksien 

tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, 

julkiset ulkotilat mukaan luettuina, joilla 

on suuri merkitys paikallisyhteisöille, 

voidaan hakea rahoitustukea. 

Toimille, joiden tarkoituksena on 

ilmaisten, turvallisten ja varmojen 

paikallisten langattomien yhteyksien 

tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, 

julkiset ulkotilat, joukkoliikennepalvelut 

ja matkailukohteet mukaan luettuina, joilla 

on suuri merkitys paikallisyhteisöille, 

voidaan hakea rahoitustukea. 

 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Rahoitustukea voidaan myöntää julkisen 

palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille, 

kuten paikallisviranomaisille ja julkisten 

palvelujen tarjoajille, jotka osallistuvat 

ilmaisten paikallisten langattomien 

yhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla 

paikallisia langattomia liityntäpisteitä. 

Rahoitustukea voidaan myöntää julkisen 

palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille, 

kuten paikallisviranomaisille ja julkisten 

palvelujen tarjoajille, jotka osallistuvat 

ilmaisten, turvallisten ja varmojen 

paikallisten langattomien yhteyksien 

tarjoamiseen asennuttamalla paikallisia 

langattomia liityntäpisteitä tai tarjoamalla 

lisäksi joukkoliikennepalveluja. 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 
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LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a. joka on ilmainen ja 

helppokäyttöinen ja perustuu uusimpien 

laitteiden käyttöön ja 

a. joka on ilmainen, turvallinen ja 

helppokäyttöinen ja perustuu uusimpien 

laitteiden käyttöön ja 

 

 

Tarkistus   24 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

LIITE – 4 jakso – 1 kohta – 3 alakohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a) kannustaa paikallisyhteisöjen 

parempaa integroitumista digitaalisiin 

sisämarkkinoihin ja edistää paikallisten 

pk-yritysten sekä kuljetus- ja 

matkailuyritysten tarjoamien 

innovatiivisten digitaalisten palvelujen ja 

sovellusten kehittämistä; 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka 

on ominaisuuksiltaan ja laadultaan 

samankaltainen kuin jo käynnistetty 

yksityinen tai julkinen aloite samalla 

alueella. 

Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka 

on ominaisuuksiltaan ja laadultaan 

samankaltainen tai päällekkäinen kuin jo 

käynnistetty yksityinen tai julkinen aloite 

samalla alueella. Tämän asetuksen 

mukaisesti rahoitettavien paikallisten 

langattomien liityntäpisteiden on 

katettava ensisijassa julkiset tilat. 

 

Tarkistus   26 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

LIITE – jakso 4 – 1 kohta – 5 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan 

maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella 

tavalla ja hanke-ehdotusten 

saapumisjärjestyksessä niille hankkeille, 

jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset. 

Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan 

kaikille jäsenvaltioille maantieteelliseltä 

kannalta tasavertaisella tavalla kiinnittäen 

erityistä huomiota (SEUT-sopimuksen 

349 artiklassa tarkoitettujen) saarien, 

syrjäisimpien alueiden, vuoristo- ja 

raja-alueiden sekä pienempien muista 

jäljessä olevien alueiden 

paikallisyhteisöihin ja hankkeille, jotka 

täyttävät edellä esitetyt edellytykset, 

saapuneiden hanke-ehdotusten mukaisesti. 

 

 

 



 

AD\1123087FI.docx 17/18 PE595.741v02-00 

 FI 

ASIAN KÄSITTELY 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Otsikko Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen 

Viiteasiakirjat COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD) 

Asiasta vastaava valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

ITRE 

6.10.2016 
   

Lausunnon antanut valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

TRAN 

6.10.2016 

Valmistelija 

       Nimitetty (pvä) 

Claudia Țapardel 

8.11.2016 

Valiokuntakäsittely 28.2.2017    

Hyväksytty (pvä) 11.4.2017    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

44 

1 

0 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 

Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis 

Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 

Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico 

Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-

Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel 

Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna 

Virkkunen 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Jiří Maštálka 

 



 

PE595.741v02-00 18/18 AD\1123087FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

44 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,  

ECR Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen 

EFDD Daniela Aiuto 

GUE/NGL Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-

Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano 
Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim 

van de Camp 

S & D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, 
Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia 

Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor  

 

1 - 

EFDD Peter Lundgren  

 

0 0 

  

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 


