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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista 
suuntaviivoista ja päätöksen 1336/97/EY kumoamisesta on osa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -strategiaa. 

Asetuksen tavoitteena on laatia puitteet laajakaistaverkkojen kehittämiselle ottamalla 
huomioon Euroopan digitaalistrategian tavoitteet ja vahvistamalla sen päämäärät ja 
painopisteet.

Tässä vuodeksi 2020 laaditussa lippulaiva-aloitteessa asetetaan digitaalisiin 
infrastruktuureihin liittyviä tavoitteita, jotka ovat oikeutetusti kunnianhimoisia Euroopan 
unionille. Toiveena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä yleinen kattavuus 30 Mbit/s:n 
nopeudella tai se, että 50 prosentilla eurooppalaisista kotitalouksista olisi internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s.

Kuten ehdotuksen tavoitteissa on esitetty, näillä pyrkimyksillä voidaan kehittää Euroopan 
taloutta, ja ne parantavat epäilemättä Euroopassa toimivien yritysten ja lukuisten pienten ja 
keskisuurten yritysten kilpailukykyä. 

Nopea ja ultranopea laajakaistayhteys tarjoaa yrityksille ja julkishallinnoille todellisia etuja 
uusien nousevien mahtien edessä maailmanlaajuisesti. Tavoite tehdä Euroopasta teknologisen 
edelläkävijän malli on haaste, johon EU:n on tartuttava, ja osatakseen toteuttaa se oikein ja 
johdonmukaisesti, jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä laajakaistan kehittämisessä.

Jotta voidaan saavuttaa todellisia ja merkittäviä tuloksia, on kuitenkin korostettava kulttuurin 
merkitystä Euroopan kehityksen liikkeelle panevana voimana.

Perusopetuksesta alkava kulttuuri, joka ulottuu aina kaikkein kehittyneimpään tieteelliseen 
tutkimukseen, on jokaisen kehitysprosessin perusta. Kulttuuriin tehtävissä investoinneissa on 
saavutettava Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet niin, että tutkimuksen ja innovaation ja 
koko eurooppalaisen yhteiskunnan välillä saadaan aikaan merkittävä ja samansuuntainen 
kehitys. Euroopan kehityksen kannalta olisi ehdottoman vahingollista ja haitallista jättää tämä 
seikka vailla perusteellista huomiota.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Televiestintäverkoista ja -palveluista (1) Televiestintäverkoista ja -palveluista 
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tulee jatkuvasti yhä enemmän 
internetpohjaisia infrastruktuureja, ja 
laajakaistaverkot ja digitaalipalvelut 
liittyvät kiinteästi toisiinsa. Internetistä 
tulee määräävä foorumi viestinnälle, 
palveluille ja liiketoiminnalle. Nopeiden 
internetyhteyksien ja digitaalisten julkisen 
palvelun velvoitteen mukaisten palvelujen 
saatavuus kaikkialla Euroopassa on 
olennaista talouskasvun ja 
sisämarkkinoiden kannalta.

tulee jatkuvasti yhä enemmän 
internetpohjaisia infrastruktuureja, ja 
laajakaistaverkot ja digitaalipalvelut 
liittyvät kiinteästi toisiinsa. Internetistä 
tulee määräävä foorumi viestinnälle, 
palveluille, opetukselle, kulttuurisisällölle
ja liiketoiminnalle. Nopeiden 
internetyhteyksien ja digitaalisten julkisen 
palvelun velvoitteen mukaisten palvelujen 
saatavuus kohtuullisin hinnoin kaikkialla 
Euroopassa on olennaista 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 
kehityksen, talouskasvun, 
sisämarkkinoiden sekä henkilöiden ja 
kokonaisten taloudellisesti ja 
kulttuurisesti epäsuotuisten alueiden 
digitaalisen integraation kannalta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
26 päivänä maaliskuuta 2010 komission 
ehdotuksen Eurooppa 2020 -strategian 
käynnistämisestä. Yksi Eurooppa 2020 -
strategian kolmesta painopisteestä on 
älykäs kasvu osaamiseen ja innovointiin 
perustuvan talouden kehittämisen avulla. 
Investoinnit televiestintään, erityisesti 
laajakaistaverkkoihin ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuuriin, ovat välttämätön 
edellytys unionin älykkäälle mutta myös 
kestävälle ja osallistavalle talouskasvulle.

(2) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
26 päivänä maaliskuuta 2010 komission 
ehdotuksen Eurooppa 2020 -strategian 
käynnistämisestä. Yksi Eurooppa 2020 
-strategian kolmesta painopisteestä on 
älykäs kasvu osaamiseen ja innovointiin 
perustuvan talouden kehittämisen avulla. 
Investoinnit televiestintään, erityisesti 
laajakaistaverkkoihin ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuuriin, ovat välttämätön 
edellytys unionin älykkäälle mutta myös 
kestävälle ja osallistavalle talouskasvulle 
sekä kansalaisten yhteiskunnalliselle ja 
kulttuuriselle osallistumiselle. Eurooppa 
2020 -strategialla edistetään pk-yritysten 
kilpailukyvyn parantamista, kansallisten 
järjestelmien yhteentoimivuuden ja niiden 
välisten yhteenliitäntöjen saatavuuden 
lisäämistä sekä pitkällä aikavälillä 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
kehittämistä.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto vahvisti 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 Euroopan 
digitaalistrategian ja kehotti kaikkia 
toimielimiä sitoutumaan sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon. 
Digitaalistrategian tarkoituksena on 
viitoittaa tie, jotta tieto- ja 
viestintätekniikan yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset mahdollisuudet voidaan 
hyödyntää mahdollisimman laajasti, 
erityisesti ottamalla käyttöön nopeat 
laajakaistaverkot sen varmistamiseksi, että 
vuoteen 2020 mennessä kaikkien 
eurooppalaisten saatavilla on nopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s:n internetyhteys ja 
vähintään 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista on internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s. 
Digitaalistrategialla pyritään tarjoamaan 
vakaat oikeudelliset puitteet, jotka 
kannustavat investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen nopeaan 
internetinfrastruktuuriin ja siihen liittyviin 
palveluihin, luomaan verkkosisällöille ja 
palveluille todelliset sisämarkkinat, 
tukemaan aktiivisesti Euroopan rikkaan 
kulttuuriperinnön digitointia ja edistämään 
internetin saamista kaikkien Euroopan 
kansalaisten ulottuville ja käyttöön, 
erityisesti toteuttamalla toimia digitaalisen 
lukutaidon ja esteettömyyden tukemiseksi. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on laadittava 
nopeita internetyhteyksiä koskevia 
toimintastrategioita ja kohdistettava 
julkisia varoja alueille, joille ei saada 
nopeita yhteyksiä yksityisin investoinnein, 
ja edistettävä nykyaikaisten 
helppopääsyisten verkkopalvelujen 
käyttöä.

(3) Eurooppa-neuvosto vahvisti 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 Euroopan 
digitaalistrategian ja kehotti kaikkia 
toimielimiä sitoutumaan sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon. 
Digitaalistrategian tarkoituksena on 
viitoittaa tie, jotta tieto- ja 
viestintätekniikan yhteiskunnalliset, 
kulttuuriset ja taloudelliset mahdollisuudet 
voidaan hyödyntää mahdollisimman 
laajasti, erityisesti ottamalla käyttöön 
nopeat laajakaistaverkot sen 
varmistamiseksi, että vuoteen 2020 
mennessä kaikkien eurooppalaisten 
saatavilla on nopeudeltaan vähintään 
30 Mbit/s:n internetyhteys ja vähintään 
50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista on internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s. 
Digitaalistrategialla pyritään tarjoamaan 
vakaat oikeudelliset puitteet, jotka 
kannustavat investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen nopeaan 
internetinfrastruktuuriin ja siihen liittyviin 
palveluihin, luomaan yhteentoimiville 
verkkosisällöille ja palveluille todelliset 
sisämarkkinat, tukemaan aktiivisesti 
Euroopan rikkaan kulttuuriperinnön 
digitointia ja edistämään internetin 
saamista kaikkien Euroopan kansalaisten 
ulottuville ja käyttöön, erityisesti 
toteuttamalla toimia digitaalisen lukutaidon 
ja esteettömyyden tukemiseksi. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on laadittava nopeita 
internetyhteyksiä koskevia 
toimintastrategioita ja kohdistettava 
julkisia varoja alueille, joille ei saada 
nopeita yhteyksiä yksityisin investoinnein, 
ja edistettävä nykyaikaisten 
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helppopääsyisten verkkopalvelujen 
käyttöä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun" 
todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkinen tuki on siis alalla tarpeen, 
mutta se ei saa kohtuuttomasti vääristää 
kilpailua.

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun"
todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkinen tuki on siis alalla tarpeen, 
erityisesti maaseudun alueilla, mutta se ei 
saa kohtuuttomasti vääristää kilpailua.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Olisi kiinnitettävä huomiota julkisen 
tuen merkitykseen nopeampiin verkkoihin 
tehtävissä investoinneissa. Kysymyksen 
merkittävyyden ja rahoituksen tason 
vuoksi unionin olisi erityisesti 
varmistettava, että valtion tuella 
kannustetaan tekemään investointeja 
alueilla, joilla ennustettu kannattavuus on 
erityisen vähäinen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale



AD\910862FI.doc 7/25 PE489.644v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(5) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio" vahvistetaan, että 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteyteen 
perustetaan Verkkojen Eurooppa -väline, 
jonka avulla pyritään vastaamaan 
infrastruktuuritarpeisiin liikenteen, 
energian sekä tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla. Synergia näiden sektoreiden kesken 
sekä unionin muiden investointiohjelmien 
välillä on tärkeää, sillä sektoreilla ilmenee 
samankaltaisia haasteita, jotka edellyttävät 
kasvupotentiaalin vapauttamista, erojen 
vähentämistä, koheesion vahvistamista, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytön 
suosimista ja markkinahäiriöihin 
puuttumista sekä sisämarkkinoiden 
toteutumista haittaavien pullonkaulojen 
poistamista.

(5) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio" vahvistetaan, että 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteyteen 
perustetaan Verkkojen Eurooppa -väline, 
jonka avulla pyritään vastaamaan 
infrastruktuuritarpeisiin liikenteen, 
energian sekä tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla. Synergia näiden sektoreiden kesken 
sekä unionin muiden investointiohjelmien 
välillä on tärkeää, sillä sektoreilla ilmenee 
samankaltaisia haasteita, jotka edellyttävät 
kasvupotentiaalin vapauttamista, erojen 
vähentämistä, koheesion vahvistamista, 
EU:n kaikkien alueiden kehityserojen 
tasaamista, innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käytön suosimista ja 
markkinahäiriöihin puuttumista sekä 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavien 
pullonkaulojen poistamista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Verkon riippumattomuus on 
elintärkeää avoimen internetin kannalta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tässä asetuksessa tarkoitetuilla 
yhteistä etua koskevilla hankkeilla olisi 
myös autettava tutkimaan 
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infrastruktuuria Euroopan, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 
mahdollisimman pian, jotta voidaan 
tunnistaa laajakaistatarjonnan puutteet ja 
poistaa digitaaliset pullonkaulat julkisten 
ja yksityisten investointien avulla.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Avointen ja kilpailukykyisten 
markkinoiden järjestelmässä unionin 
toimet ovat tarpeen markkinahäiriöiden 
poistamiseksi. Tarjoamalla taloudellista 
tukea ja ylimääräistä taloudellista 
vipuvoimaa infrastruktuurihankkeille 
unioni voi osaltaan edistää Euroopan 
laajuisten verkkojen perustamista ja 
kehittämistä televiestinnän alalla, jolloin 
saadaan aikaan suurempia hyötyjä 
markkinoihin kohdistuvien vaikutusten, 
hallinnon tehokkuuden ja resurssien käytön 
osalta.

(9) Avointen ja kilpailukykyisten 
markkinoiden järjestelmässä unionin 
toimet ovat tarpeen markkinahäiriöiden 
poistamiseksi. Tarjoamalla taloudellista 
tukea ja ylimääräistä taloudellista 
vipuvoimaa infrastruktuurihankkeille 
unioni voi osaltaan edistää Euroopan 
laajuisten verkkojen perustamista ja 
kehittämistä televiestinnän alalla, jolloin 
saadaan aikaan suurempia hyötyjä 
markkinoihin kohdistuvien vaikutusten, 
hallinnon tehokkuuden, resurssien käytön 
ja kansalaisten talouselämään ja 
yhteiskunnalliseen toimintaan 
osallistumisen osalta. Rahoitettavissa 
hankkeissa olisi otettava huomioon 
avoimen internetin kannalta elintärkeä 
teknologinen riippumattomuus.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia voidaan hyödyntää 
nopeiden laajakaistapalvelujen 
tarjoamiseksi etenkin maaseudun alueilla, 
ja kun on kyse julkisista tieto- ja 
viestintäteknologian alan palveluista, on 
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suotavaa hyödyntää alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä tieto- ja 
viestintäteknologian alan pienten ja 
keskisuurten yritysten kumppanuuksia, 
joihin myönnetään eurooppalaista 
rahoitusta, koska näin voidaan luoda 
kestävä perusta taitojen ja osaamisen 
paikallista kehittämistä varten koko 
unionissa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Nopeampiin laajakaistayhteyksiin 
liittyy merkittäviä taloudellisia ja
sosiaalisia etuja, joita sijoittajat eivät 
kykene hyödyntämään tai muuttamaan 
rahaksi. Nopea ja ultranopea 
laajakaistayhteys on ratkaiseva 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa 
digitaalipalvelujen kehittämisen ja 
käyttöönoton, sillä ne ovat riippuvaisia 
fyysisten verkkojen saatavuudesta, 
nopeudesta, luotettavuudesta ja 
kestävyydestä. Nopeampien verkkojen 
käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
suurempia nopeuksia hyödyntäville 
innovatiivisille palveluille. Unionin tason 
toimet ovat tarpeen näiden kahden 
digitaalisten televiestintäverkkojen 
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseksi.

(10) Nopeampiin laajakaistayhteyksiin 
liittyy merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia 
ja kulttuurisia etuja, joita sijoittajat eivät 
kykene hyödyntämään tai muuttamaan 
rahaksi. Nopea ja ultranopea 
laajakaistayhteys on ratkaiseva 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa 
digitaalipalvelujen kehittämisen ja 
käyttöönoton, sillä ne ovat riippuvaisia 
fyysisten verkkojen saatavuudesta, 
nopeudesta, luotettavuudesta ja 
kestävyydestä. Nopeampien verkkojen 
kattava käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
suurempia nopeuksia hyödyntäville 
innovatiivisille palveluille. Unionin tason 
toimet ovat tarpeen näiden kahden 
digitaalisten televiestintäverkkojen 
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Hyvin nopeiden 
laajakaistaverkkojen kehittäminen 
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parantaa sähköistä hallintoa kitkemällä 
byrokratiaa ja mahdollistamalla 
henkilöille ja yrityksille helpomman 
julkisten palvelujen saatavuuden, mikä 
tuottaa merkittäviä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia etuja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ultranopean laajakaistayhteyden 
käyttöönotosta on hyötyä erityisesti 
pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-
yritykset), jotka eivät usein voi hyödyntää 
etäresurssipalvelujen kaltaisia 
verkkopohjaisia palveluja nykyisten 
laajakaistayhteyksien yhteenliitettävyyteen 
ja nopeuteen liittyvien puutteiden vuoksi. 
Tämä avaa pk-yrityksille mahdollisuuden 
lisätä tuottavuuttaan merkittävästi.

(11) Innovatiiviset internetpalvelut, 
nykyaikaiset ohjelmisto- ja 
viestintäsovellukset sekä internetyhteyden 
mahdollistavat matkaviestimet edellyttävät 
aina vain suurempia siirtonopeuksia.
Ultranopean laajakaistayhteyden 
käyttöönotosta on hyötyä erityisesti 
pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-
yritykset) sekä luovalle toimialalle, jotka 
eivät usein voi hyödyntää 
etäresurssipalvelujen kaltaisia 
verkkopohjaisia palveluja nykyisten 
laajakaistayhteyksien yhteenliitettävyyteen 
ja nopeuteen liittyvien puutteiden vuoksi. 
Tämä avaa pk-yrityksille mahdollisuuden 
lisätä tuottavuuttaan merkittävästi. Kun 
tämä päämäärä pidetään mielessä, olisi 
etenkin nykyisessä kriisissä otettava 
erityisesti huomioon ne yritystoiminta-
alueet, joita ei ole vielä liitetty 
laajakaistaverkkoon maantieteellisten tai 
ympäristöä koskevien syiden vuoksi.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maaseudun alueiden 
palvelemiseksi on elintärkeää laajentaa 
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liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat 
yksittäisten kotitalouksien yhteydet.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
kehittäminen edistää osaltaan unionin 
tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi tarjoamalla 
energiatehokkaita ratkaisuja monille 
Euroopan talouden aloille. Tätä myönteistä 
vaikutusta rajoittaa vain jossain määrin 
pääasiassa laajakaistaverkkojen 
rakentamiseen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien toimintaan liittyvä 
kasvava energia- ja resurssikysyntä.

(13) Laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
kehittämisen olisi edistettävä osaltaan 
unionin tavoitteita 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
tarjoamalla energiatehokkaita ratkaisuja 
monille Euroopan talouden aloille. Tätä 
myönteistä vaikutusta rajoittaa vain jossain 
määrin pääasiassa laajakaistaverkkojen 
rakentamiseen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien toimintaan liittyvä 
kasvava energia- ja resurssikysyntä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Lisäämällä ja säilyttämällä julkisen 
sektorin elinten hallussa olevan Euroopan 
rikkaan ja moninaisen kulttuurisisällön ja 
tietojen saatavuutta ja avaamalla ne 
uudelleen käyttöä varten tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien rajoissa ruokitaan 
luovuutta sekä edistetään innovointia ja 
yrittäjyyttä. Esteetön pääsy uudelleen 
käytettäviin monikielisiin resursseihin 
auttaa ylittämään kieliesteet, jotka 
vaarantavat sähköisten palvelujen 
sisämarkkinat ja rajoittavat tiedonsaantia.

(18) Lisäämällä ja säilyttämällä julkisen 
sektorin elinten hallussa olevan Euroopan 
rikkaan ja moninaisen kulttuurisisällön ja 
tietojen saatavuutta ja avaamalla ne 
uudelleen käyttöä varten tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien rajoissa ruokitaan 
luovuutta, edistetään innovointia ja 
yrittäjyyttä ja parannetaan avoimuutta. 
Esteetön pääsy uudelleen käytettäviin 
monikielisiin resursseihin auttaa ylittämään 
hallinnolliset esteet ja kieliesteet, jotka 
vaarantavat sähköisten palvelujen 
sisämarkkinat ja rajoittavat tiedonsaantia.
Tässä yhteydessä on korostettava 
Europeana-portaalia, joka toimii 
perustana valtavan eurooppalaisen 
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kulttuuriperinnön sisällön jakamiselle. 
Kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
päätöksentekijöiden on kuitenkin voitava 
edelleen päättää itsenäisesti omien 
tietojensa käyttämisestä ja saada korvaus 
useimmista kustannuksista, joita niille 
aiheutuu tehtäviensä hoitamisesta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Laajakaistaverkkojen ja 
digitaalisten palvelujen infrastruktuurin 
kehittäminen auttaa saavuttamaan 
unionin tavoitteen, jonka mukaan uutta 
teknologiaa on otettava jäsenvaltioissa 
enenevässä määrin käyttöön kaikilla 
koulutusasteilla, samalla kun 
koululaisten ja opiskelijoiden digitaaliset 
taidot kehittyvät.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Laajakaistaverkkojen kehittäminen 
ja uusien teknologioiden käyttöön 
ottamisen yleistyminen elinikäisen 
oppimisen yhteydessä antavat kaikille 
unionin kansalaisille iästä riippumatta 
mahdollisuuden hankkia tai parantaa 
uusia teknologioita koskevia taitojaan. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Turvallisuuden ja turvatoimien alalla 
EU:n laajuinen foorumi resurssien, 
tietojärjestelmien ja ohjelmistojen 
jakamiseen verkkoturvallisuuden 
edistämiseksi edesauttaa turvallisen 
ympäristön luomista internetiä käyttäville 
lapsille. Se tarjoaa keskuksille, jotka 
käsittelevät vuosittain satoja tuhansia 
pyyntöjä ja ilmoituksia, mahdollisuuden 
toimia kaikkialla Euroopassa. Kriittiset 
tietoinfrastruktuurit vahvistavat 
valmiuksia, tietojen jakoa, koordinointia ja 
tietoverkkojen turvallisuuteen kohdistuviin 
uhkiin vastaamista koko unionin alueella.

(19) Turvallisuuden ja turvatoimien alalla 
EU:n laajuinen foorumi resurssien, 
tietojärjestelmien ja ohjelmistojen 
jakamiseen verkkoturvallisuuden 
edistämiseksi edesauttaa turvallisen 
ympäristön luomista internetin käyttäjille. 
Kaikissa kyseisen alan digitaalisten 
palvelujen infrastruktuureissa ja 
viestintäinfrastruktuureissa olisi 
sovellettava internetin avoimuutta ja 
edistettävä teknologisesti riippumattomia 
ratkaisuja. Se tarjoaa keskuksille, jotka 
käsittelevät vuosittain satoja tuhansia 
pyyntöjä ja ilmoituksia, mahdollisuuden 
toimia kaikkialla Euroopassa. Kriittiset 
tietoinfrastruktuurit vahvistavat 
valmiuksia, tietojen jakoa, koordinointia ja 
tietoverkkojen turvallisuuteen kohdistuviin 
uhkiin vastaamista koko unionin alueella.

Perustelu

Turvallisen verkkoympäristön etujen olisi oltava kaikkien kansalaisten saatavilla, mutta 
internetin suhteen on noudatettava avoimuuden periaatetta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla sekä 
alue- ja paikallistasolla. Säädösvallan 
siirtämisellä pyritään ottamaan huomioon 



PE489.644v02-00 14/25 AD\910862FI.doc

FI

markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

tekniikan ja markkinoiden kehitys, esiin 
nousevat uudet poliittiset painopisteet tai 
mahdollisuudet hyödyntää eri 
infrastruktuurien välisiä synergioita, myös 
liikenteen ja energian aloilla. Säädösvallan 
siirron laajuus rajoitetaan yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kuvauksen 
tarkistamiseen, uuden yhteistä etua 
koskevan hankkeen lisäämiseen tai 
vanhentuneen yhteistä etua koskevan 
hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(22) Komission on delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) edistävät talouskasvua ja tukevat 
sisämarkkinoiden kehitystä, minkä 
seurauksena Euroopan talouden, myös 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset), kilpailukyky paranee;

(1) edistävät talouskasvua, kulttuurin ja 
yhteiskunnan kehittymistä ja 
yhteiskunnallista osallistumista sekä 
tietojen ja kulttuuriteosten levittämistä ja 
tukevat sisämarkkinoiden kehitystä sekä 
jouduttavat kokonaisten taloudellisesti 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
digitaalista integrointia, minkä 
seurauksena Euroopan talouden, myös 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
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yritykset), kilpailukyky paranee;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) auttavat jäsenvaltioita saavuttamaan 
Euroopan digitaalistrategian tavoitteen, 
jonka mukaan kaikilla EU:n kansalaisilla 
on supernopea laajakaista vuoteen 2020 
mennessä, ja keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, jonka mukaisesti jokaisella 
EU:n kansalaisella on 
perusinternetyhteys vuoteen 2013 
mennessä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten kuin viranomaisten arkeen 
edistämällä kansallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
yhteentoimivuutta ja saatavuutta;

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten, järjestöjen, julkisten ja 
yksityisten laitosten kuin viranomaisten 
arkeen edistämällä kansallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
yhteentoimivuutta ja saatavuutta 
kohtuulliseen hintaan;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa, mikä vuorostaan helpottaa 
Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen 

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa teknologisen 
riippumattomuuden periaatteen 
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kehittämistä ja käyttöönottoa; mukaisesti ja siten, että erityistä huomiota 
kiinnitetään maaseudun alueisiin, mikä 
vuorostaan helpottaa Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) helpottavat Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
kestävää käyttöönottoa, yhteentoimivuutta 
ja koordinointia Euroopan tasolla, ylläpitoa 
ja päivittämistä;

(4) helpottavat Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
kestävää käyttöönottoa, yhteentoimivuutta 
ja koordinointia Euroopan tasolla, ylläpitoa 
ja päivittämistä siten, että toimintatavoissa 
kiinnitetään huomiota ympäristön 
kestävyyteen;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) sitoutuvat noudattamaan verkon 
riippumattomuuden periaatetta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) edistävät kulttuuriperinnön ja 
kansallisen perinnön laajempaa saatavilla 
oloa internetissä.

Tarkistus 29
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) edistävät laajakaistayhteyksien 
avulla tärkeiden opetusvälineiden käyttöä 
internetissä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto;

(a) vähintään 100 Mbit/s:n
tiedonsiirtonopeuden takaavien ja 
kattavien ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
käyttöönotto saarialueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin;

(b) asianmukaisen rahoituksen 
myöntäminen vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan, 
etenkin liityntäverkkojen käyttöönottoon
ja tiedonkeruuverkkojen parantamiseen
saarialueiden, maaseudun alueiden, 
vuoristoalueiden, rajat ylittävien alueiden,
sisämaan liikenteellisesti eristyksissä 
olevien alueiden ja syrjäseutualueiden 
liittämiseksi unionin keskusalueisiin;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) laajakaistaverkkojen ja 
palveluinfrastruktuurien kattavan 
saatavuuden parantaminen unionin 
rakenteeltaan heikoilla alueilla 
taloudellisesta houkuttelevuudesta 
riippumatta, jotta voidaan helpottaa 
kansalaisten yhteiskunnallista 
osallistumista ja erityisesti kulttuurista 
osallistumista;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tuki alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten välisille sekä julkisten 
tieto- ja viestintätekniikan palvelujen 
alalla toimivien pienten ja keskisuurten 
tieto- ja viestintätekniikan yritysten 
välisille julkisen ja yksityisen alan 
kumppanuuksille.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen on 
toteutettava tarvittavat oikeudelliset, 
hallinnolliset, tekniset ja rahoitusta 
koskevat toimenpiteet vastaavien, tässä 
asetuksessa säädettyjen eritelmien 
mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden, alue- ja 
paikallisviranomaisten ja/tai muiden 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen on 
toteutettava tarvittavat oikeudelliset, 
hallinnolliset, tekniset ja rahoitusta 
koskevat toimenpiteet vastaavien, tässä 
asetuksessa säädettyjen eritelmien 
mukaisesti.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämistoimille voidaan myöntää EU:n 
rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -
välinettä koskevan asetuksen edellytysten 
mukaisesti ja siinä säädetyistä välineistä 
[VIITE]. Rahoitustukea myönnetään 
unionin asiaa koskevien sääntöjen ja 
menettelyjen, rahoituksen painopisteiden ja 
resurssien saatavuuden mukaisesti.

5. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämistoimille, jotka ovat tarpeen 
laajakaistapalvelujen järjestämiseksi,
voidaan myöntää EU:n rahoitustukea 
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
asetuksen edellytysten mukaisesti ja siinä 
säädetyistä välineistä [VIITE]. 
Rahoitustukea myönnetään unionin asiaa 
koskevien sääntöjen ja menettelyjen, 
rahoituksen painopisteiden ja resurssien 
saatavuuden mukaisesti. Tällä tuella on 
täydennettävä muista yhteisön ohjelmista 
ja aloitteista, mukaan luettuina 
rakennerahastot, annettavaa tukea. 
Komissio varmistaa, että yhteistä etua 
koskevien hankkeiden tukitoimenpiteillä 
ei kannusteta luopumaan julkisen ja/tai 
yksityisen sektorin hankkeista, jotka on jo 
käynnistetty tai jotka ovat valmisteilla ja 
joille ei voida myöntää rahoitusta muista 
yhteisön tai jäsenvaltioiden välineistä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni voi olla yhteydessä, keskustella, 
vaihtaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
kolmansien maiden julkisten viranomaisten 
tai muiden järjestöjen kanssa 
saavuttaakseen näissä suuntaviivoissa 
asetettuja tavoitteita, kun tällaisesta 
yhteistyöstä syntyy eurooppalaista 
lisäarvoa. Muiden tavoitteiden lisäksi 
tällaisella yhteistyöllä pyritään edistämään 

1. Unioni voi olla yhteydessä, keskustella, 
vaihtaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
kolmansien maiden julkisten viranomaisten 
tai muiden järjestöjen kanssa, kun yleinen 
etu niin vaatii, saavuttaakseen näissä 
suuntaviivoissa asetettuja tavoitteita, kun 
tällaisesta yhteistyöstä syntyy 
eurooppalaista lisäarvoa. Muiden 
tavoitteiden lisäksi tällaisella yhteistyöllä 
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Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen 
ja kolmansien maiden 
televiestintäverkkojen yhteentoimivuutta.

pyritään edistämään Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen ja kolmansien 
maiden televiestintäverkkojen 
yhteentoimivuutta. Tämä yhteistyö on 
sovitettava yhteen unionin ulkopolitiikan 
yhteydessä laadittujen strategioiden ja 
erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvien strategioiden kanssa 
sekä kaikkien jo käynnistettyjen tai 
valmisteilla olevien 
makroaluestrategioiden kanssa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni voi myös olla yhteydessä, 
keskustella, vaihtaa tietoja ja tehdä 
yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja 
kolmansiin maihin sijoittautuneiden 
oikeussubjektien kanssa saavuttaakseen 
näissä suuntaviivoissa asetettuja tavoitteita.

2. Unioni voi myös olla yhteydessä, 
keskustella, vaihtaa tietoja ja tehdä 
yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja 
kolmansiin maihin sijoittautuneiden 
oikeussubjektien kanssa saavuttaakseen 
näissä suuntaviivoissa asetettuja tavoitteita 
kun yleinen etu niin vaatii.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Näissä kertomuksissa komissio myös 
arvioi, vastaavatko yhteistä etua koskevien 
hankkeiden laajuudet edelleen poliittisia 
painopisteitä, teknologian kehitystä tai 
tilannetta merkityksellisillä markkinoilla. 
Suurten hankkeiden osalta näihin 
kertomuksiin sisältyy myös 
ympäristövaikutusten analyysi, jossa 
otetaan huomioon ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisestä aiheutuvat tarpeet sekä 
katastrofivalmius ja -palautuvuus. 

4. Näissä kertomuksissa komissio myös 
arvioi, vastaavatko yhteistä etua koskevien 
hankkeiden laajuudet edelleen poliittisia 
painopisteitä, alueellisia ja 
yhteiskunnallisia tarpeita, teknologian 
kehitystä tai tilannetta merkityksellisillä 
markkinoilla. Suurten hankkeiden osalta 
näihin kertomuksiin sisältyy myös 
ympäristövaikutusten analyysi, jossa 
otetaan huomioon ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisestä aiheutuvat tarpeet sekä 
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Tällainen tarkastelu voidaan toteuttaa 
tarpeen vaatiessa myös muulloin.

katastrofivalmius ja -palautuvuus. 
Tällainen tarkastelu voidaan toteuttaa 
tarpeen vaatiessa myös muulloin.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen 
(laajakaistaverkkojen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien) käyttöönotto ja 
parantaminen edistävät osaltaan 
talouskasvua, auttavat luomaan uusia 
työpaikkoja ja saamaan aikaan toimivat 
digitaaliset sisämarkkinat. Niiden 
käyttöönotto mahdollistaa erityisesti 
internetin nopeamman käytön, saa aikaan 
tietoteknologiapohjaisia parannuksia 
kansalaisten, myös lasten ja nuorten, 
yritysten ja viranomaisten arkeen, lisää 
yhteentoimivuutta ja helpottaa yhteisesti 
hyväksyttyjen standardien 
yhdenmukaistamista tai lähentymistä.

Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen 
(laajakaistaverkkojen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien) käyttöönotto ja 
parantaminen edistävät osaltaan 
talouskasvua, auttavat luomaan uusia 
työpaikkoja, edistämään Euroopan 
kulttuuriperintöä ja saamaan aikaan 
toimivat digitaaliset sisämarkkinat. Niiden 
käyttöönotto mahdollistaa erityisesti 
internetin nopeamman käytön, saa aikaan 
tietoteknologiapohjaisia parannuksia 
kansalaisten, myös lasten ja nuorten, 
yritysten ja viranomaisten arkeen, lisää 
yhteentoimivuutta ja helpottaa yhteisesti 
hyväksyttyjen standardien 
yhdenmukaistamista tai lähentymistä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen 
käyttöönottoa, joka auttaa poistamaan 
digitaalisten sisämarkkinoiden nykyiset 
pullonkaulat, täydennetään tutkimuksilla ja 
ohjelmatukitoimilla. Niitä ovat seuraavat:

Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen 
käyttöönottoa, joka auttaa poistamaan 
digitaalisten sisämarkkinoiden nykyiset 
pullonkaulat, täydennetään tutkimuksilla ja 
ohjelmatukitoimilla ainoastaan 
tapauksissa, joissa niitä ei voida rahoittaa 
asianmukaisesti jäsenvaltioiden tasolla. 
Niitä ovat seuraavat:
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Perustelu

Kartoitukset ja toteutettavuustutkimukset eivät ole EU-tason rahoituksen painopiste.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 9 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytetystä teknologiasta riippumatta 
laajakaistaverkkojen alan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvillä toimilla

Jos on osoitettavissa, että markkinat eivät 
pysty järjestämään infrastruktuuria 
kaupallisesti, käytetystä teknologiasta 
riippumatta laajakaistaverkkojen alan 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liittyvillä toimilla

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laajakaistaverkkojen käyttöönottoa 
saarialueiden, sisämaan liikenteellisesti 
eristyksissä olevien alueiden ja 
syrjäseutualueiden liittämiseksi unionin 
keskusalueisiin tarvittaessa merenalaisin 
kaapelein tuetaan, jos se on tarpeen 
vähintään 30 Mbit/s:n laajakaistan 
takaamiseksi eristyksissä oleville 
yhteisöille. Tuen olisi täydennettävä muita 
EU:n tai kansallisia varoja, jotka ovat 
käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Laajakaistaverkkojen käyttöönottoa 
saarialueiden, vuoristoalueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin tarvittaessa 
merenalaisin kaapelein tuetaan, jos se on 
tarpeen vähintään 30 Mbit/s:n laajakaistan 
takaamiseksi eristyksissä oleville 
yhteisöille. Tuen olisi täydennettävä muita 
EU:n tai kansallisia varoja, jotka ovat 
käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tuetaan nopeita yhteyksiä julkisiin Lisäksi tuetaan nopeita yhteyksiä julkisiin 
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internet-yleisöpäätteisiin erityisesti 
julkisissa tiloissa, kuten kouluissa, 
sairaaloissa, paikallishallinnon toimistoissa 
ja kirjastoissa.

internet-yleisöpäätteisiin erityisesti 
julkisissa tiloissa, kuten kouluissa, 
yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa,
sairaaloissa, paikallishallinnon 
toimistoissa, kirjastoissa ja museoissa.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – Turvallisuus ja turvatoimet – Kriittiset tietoinfrastruktuurit – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kehitetään ja otetaan käyttöön 
viestintäkanavia ja alustoja, joilla 
vahvistetaan unionin laajuisia valmiuksia, 
tietojen jakoa, koordinointia ja toimintaa.

Helpotetaan sellaisten viestintäkanavien 
ja alustojen kehittämistä, joilla 
vahvistetaan unionin laajuisia valmiuksia, 
tietojen jakoa, koordinointia ja toimintaa, 
samalla kun otetaan huomioon nykyiset 
kansalliset valmiudet ja aloitteet.

Perustelu

Komission olisi oltava helpottajan roolissa ja sen olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden 
nykyiset valmiudet ja aloitteet.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – Turvallisuus ja turvatoimet – Kriittiset tietoinfrastruktuurit –
Ydinpalvelualusta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinpalvelualusta muodostuu kansallisten 
tietotekniikan kriisiryhmien (CERT-
ryhmät) verkostosta ja perustuu 
perusvalmiuksien vähimmäistasoon. 
Verkosto muodostaa rungon kansalaisille 
ja pk-yrityksille suunnatulle 
eurooppalaiselle tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmälle (EISAS).

Ydinpalvelualusta muodostuu kansallisten 
tietotekniikan kriisiryhmien (CERT-
ryhmät) verkostosta ja perustuu 
perusvalmiuksien vähimmäistasoon. 
Verkosto voi toimittaa tietoja kansalaisille 
ja pk-yrityksille suunnatulle 
eurooppalaiselle tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmälle (EISAS).

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista, että CERT-ryhmät muodostavat EISASin rungon. Muilla 
organisaatioilla, joiden avainasiakkaita pk-yritykset ja kansalaiset ovat, olisi oltava suurempi 
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rooli.
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