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LYHYET PERUSTELUT

Verkkojen Eurooppa -väline on osa Eurooppa 2020 -strategiaa. Käsiteltävänä olevassa 
asetusehdotuksessa on tarkoitus vahvistaa joukko suuntaviivoja, jotka koskevat 
laajakaistaverkkoja ja digitaalipalvelujen infrastruktuureja koskevia tavoitteita ja painopisteitä 
televiestintäalalla Verkkojen Eurooppa -välineen yhteydessä.

Asetuksessa määritellään yhteistä etua koskevia hankkeita laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien käyttöönottamiseksi. Näillä hankkeilla pyritään 
parantamaan Euroopan talouden kilpailukykyä, edistämään kansallisten verkkojen 
yhteenliittämistä ja yhteentoimivuutta, tukemaan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä 
sekä myötävaikuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä ympäristön 
suojeluun.

Euroopan unionin toimet voivat luoda suurta lisäarvoa julkisten digitaalipalvelujen 
yhteentoimivan infrastruktuurin rajatylittävälle käytölle. Tällaisiin julkishallinnon sähköisiin 
palveluihin kuuluu sähköisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen yli rajojen, mikä 
erityisesti kiinnostaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokuntaa, koska asia kuuluu sen toimivaltaan.

Yhteentoimivien rajatylittävien sähköisten terveyspalvelujen luominen mahdollistaisi 
kansalaisten ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien välisen vuorovaikutuksen ja laitosten 
välisen tiedonsiirron sekä tarjoaisi rajatylittävän pääsyn sähköisiin terveystietoihin, sähköisiin 
reseptilääkepalveluihin ja tietotekniikka-avusteista terveydenhuoltoa ja asumista koskeviin 
etäpalveluihin. Sähköiset terveyspalvelut parantaisivat potilasturvallisuutta ja vähentäisivät 
sairaanhoitokuluja sekä edistäisivät osaltaan kansallisten terveydenhoitojärjestelmien 
nykyaikaistamista ja lisäisivät niiden tehokkuutta.

Valmistelija tukee komission ehdotusta mutta ehdottaa siihen joitakin muutoksia, joilla 
pyritään tehostamaan yhteistä etua koskevia hankkeita julkishallinnon sähköisten palvelujen 
alalla.

Yhteentoimivissa rajatylittävissä sähköisissä terveyspalveluissa olisi edellytettävä, että 
terveydenhuollossa ja sairaaloissa otetaan käyttöön yhdenmukainen standardi sähköisten 
tietojen ja asiakirjojen esittämisessä. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön yhteiset säännöt, 
joilla sovitaan yksiselitteisesti eri terveydenhoitopalveluissa käytettävästä terminologiasta. 
Lisäksi olisi määritettävä sähköisiä tietoja ja asiakirjoja koskevat yhteiset vähimmäistiedot, 
jotka muodostaisivat asiakkaan perustiedot (esimerkiksi veriryhmätekijät, anamneesi ja 
kotiuttamistodistukset) yhteentoimivissa sähköisissä terveyspalveluissa.

Yleisemmin ottaen on toivottavaa, että julkishallinnon sähköisten palvelujen alan hankkeiden 
päämääränä olisi luoda yksiselitteiset Euroopan laajuiset tunnistamista koskevat säännöt, joita 
tavalliset kansalaiset ja yritykset voivat käyttää kaikkien jäsenvaltioiden julkisissa 
hallinnoissa.

TARKISTUKSET
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Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

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"9

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"9

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. Euroopan parlamentti korosti 
6 päivänä heinäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa "Laajakaista 
Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen 
kasvuun", että laajakaistapalvelut ovat 
keskeisiä EU:n teollisuuden kilpailukyvyn 
kannalta ja vaikuttavat suuresti EU:n 
talouskasvuun, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja laadukkaisiin 
työpaikkoihin sekä kaikkien alueiden ja 
yhteiskuntaryhmien osallistumiseen 
digitaalielämään EU:ssa; parlamentti 
suositti myös edistämään kilpailukykyisiä 
markkinoita kiinteisiin ja langattomiin 
laajakaistainfrastruktuureihin 
investoinnissa ja näiden infrastruktuurien 
käytössä ja totesi, että kilpailukykyiset 
markkinat kiihdyttävät lisäinvestointeihin 
ja innovointiin yhteyksien, sovellusten ja 
sisällön tarjoajien osalta ja ovat lisäksi 
välttämätön tekijä digitaalitaloudessa.
_____________
1 P7_TA-(2011)0322
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Tarkistus 2

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 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.
Laajakaistaverkkojen yleinen saatavuus 
on olennaista nykyaikaisten talouksien 
kasvulle ja kansalaisten hyvinvoinnille ja 
digitaaliselle osallisuudelle. 
Laajakaistaverkkojen laajentaminen 
maaseutualueilla ja taloudellisesti ja 
sosiaalisesti heikommassa asemassa 
olevilla alueilla helpottaa viestintää 
erityisesti sellaisten henkilöiden osalta, 
joiden liikkuvuus on rajoitettua tai jotka 
asuvat eristyksissä olevilla alueilla, ja se 
myös parantaa palvelujen saantia ja 
kannustaa kehittämään pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä maaseutualueilla 
auttaen samalla luomaan siellä uusia 
työpaikkoja ja kehittämään uusia 
palveluja.

Tarkistus 3
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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) Tieto- ja viestintäteknologian käyttö 
helpottaa rakenteellista mukautumista 
vähemmän resursseja kuluttavien 
tavaroiden ja palvelujen käyttämiseen, 
energian säästämiseen rakennuksissa ja 
sähköverkoissa ja tehokkaampien ja 
vähemmän energiaa käyttävien 
älykkäiden liikennejärjestelmien 
kehittämiseen. 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.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa henkilötietoja olisi 
käsiteltävä noudattaen unionin 
lainsäädäntöä erityisesti siten kuin siitä 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 95/46/EY ja henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
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2002/58/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi).

Tarkistus 5

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 ja tukevat 
sisämarkkinoiden kehitystä, minkä 
seurauksena Euroopan talouden 
kilpailukyky paranee erityisesti 
helpottamalla pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) 
markkinoillepääsyä;

Tarkistus 6

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 sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen sekä niin 
kansalaisten, yritysten kuin viranomaisten 
arkeen edistämällä kansallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
yhteentoimivuutta ja saatavuutta;

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) tukevat tietojen ja tietojärjestelmien 
suojelua ja puolustamista varmistamalla 
niiden saatavuuden, eheyden, 
varmentamisen ja luottamuksellisuuden. 
Asiaan liittyvillä toimilla olisi turvattava 
tietojärjestelmien suojelu-, havainto- ja
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reagointivalmiudet erityisesti 
verkkohyökkäysten osalta.

Tarkistus 8

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 avointen, helppopääsyisten 
ja syrjimättömien Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
kestävää käyttöönottoa, yhteentoimivuutta 
ja koordinointia Euroopan tasolla sekä
niiden toimintaa, ylläpitoa, päivittämistä 
ja turvallisuuden varmistamista;

Tarkistus 9

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) vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
käyttöönotto saarialueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden, syrjä- ja maaseutualueiden sekä 
taloudellisesti ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevien alueiden
liittämiseksi unionin keskusalueisiin;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistä etua koskeva hanke voi sisältää 
hankkeen koko elinkaaren, myös 
toteutettavuustutkimukset, 
täytäntöönpanon, jatkuvan toiminnan, 

2. Yhteistä etua koskeva hanke voi sisältää 
hankkeen koko elinkaaren, myös 
toteutettavuustutkimukset, 
täytäntöönpanon, jatkuvan toiminnan, 



AD\905977FI.doc 9/17 PE480.682v02-00

FI

koordinoinnin ja arvioinnin. koordinoinnin ja arvioinnin.

Yhteistä etua koskevissa hankkeissa olisi 
noudatettava teknologianeutraaliuden 
periaatetta, joka muodostaa EU:n 
sähköisten viestintärakenteiden perustan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) uusista mahdollisuuksista hyödyntää eri
infrastruktuurien, myös liikenne- ja 
energia-alan infrastruktuurien välisiä 
synergioita.

(c) uusista mahdollisuuksista hyödyntää 
erityyppisten infrastruktuurien välisiä 
synergioita.

Perustelu

Yhtenäisyyden vuoksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sillä on eurooppalaista lisäarvoa. (c) sillä on eurooppalaista lisäarvoa, joka 
on osoitettu toteutettavuustutkimuksen ja 
kustannus-hyötyanalyysin avulla.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiota avustaa näiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurannassa asiantuntijaryhmä, jossa on 
edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta, joka 
auttaa suunnittelussa nopeaa internetiä 

2. Komissiota avustaa näiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurannassa asiantuntijaryhmä, jossa on 
edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta, joka 
auttaa suunnittelussa nopeaa internetiä 
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koskevien kansallisten strategioiden ja 
infrastruktuurikartoitusten kautta sekä 
tietoja vaihtamalla. Asiantuntijaryhmä voi 
myös tarkastella muita Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen kehittämiseen 
liittyviä aiheita.

koskevien kansallisten strategioiden ja 
infrastruktuurikartoitusten kautta sekä 
tietoja vaihtamalla. Komissio arvioi 
yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa, 
vastaavatko yhteistä etua koskevien 
hankkeiden laajuudet edelleen sosiaalisia, 
ympäristöön liittyviä ja taloudellisia 
painopisteitä, teknologian kehitystä tai 
tilannetta merkityksellisillä markkinoilla, 
sekä tarkastelee mahdollisuuksia 
hyödyntää erityyppisten infrastruktuurien 
välisiä synergioita. Asiantuntijaryhmä voi 
myös tarkastella muita Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen kehittämiseen 
liittyviä aiheita.

Tarkistus 14

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. 
Tällainen tarkastelu voidaan toteuttaa 
tarpeen vaatiessa myös muulloin.

4. Suurten hankkeiden osalta komissio 
suorittaa ympäristövaikutusten analyysin, 
jossa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemisestä 
aiheutuvat tarpeet sekä katastrofivalmius ja 
-palautuvuus. Tällainen tarkastelu voidaan 
toteuttaa tarpeen vaatiessa myös muulloin, 
jotta vältetään investoinnit nopeasti 
vanhenevaan infrastruktuuriin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 5 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 5 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle viideksi 
vuodeksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …*.

___________

*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: 
kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Perustelu

Tämä asetus liittyy asetukseen, jolla otetaan käyttöön Verkkojen Eurooppa -väline, joten ei 
ole suotavaa ilmoittaa tiettyä soveltamispäivää, jossa ei oteta huomioon aikaa, joka eri 
asetusten hyväksymismenettelyyn voi kulua.

Tarkistus 17

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 

Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen 
(laajakaistaverkkojen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien) käyttöönotto ja 
parantaminen edistävät osaltaan 
talouskasvua, auttavat luomaan uusia 
työpaikkoja ja saamaan aikaan toimivat 
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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.

digitaaliset sisämarkkinat. Niiden 
käyttöönotto mahdollistaa erityisesti 
internetin nopeamman käytön, saa aikaan 
tietoteknologiapohjaisia parannuksia 
kansalaisten, yritysten ja viranomaisten 
arkeen, lisää yhteentoimivuutta ja helpottaa 
yhteisesti hyväksyttyjen standardien 
yhdenmukaistamista tai lähentymistä.

Perustelu

Euroopan laajuisten verkkojen käyttöönoton tulisi hyödyttää kaikkia kansalaisia, joten on 
turha mainita tiettyjä erityisryhmiä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki unionin alueella tehtävät 
laajakaistainvestoinnit laajentavat verkon 
kapasiteettia ja niistä koituu hyötyä kaikille 
potentiaalisille käyttäjille myös muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa investoinnit 
toteutetaan. Investoinnit näihin verkkoihin 
lisäävät kilpailua ja innovointia taloudessa, 
auttavat tuottamaan entistä tehokkaampia 
ja toimivampia julkisia palveluja ja 
edistävät vähähiilistä taloutta koskevien 
EU:n tavoitteiden saavuttamista sekä 
parantavat EU:n yleistä kilpailukykyä ja 
tuottavuutta.

Kaikki unionin alueella tehtävät 
laajakaistainvestoinnit laajentavat verkon 
kapasiteettia ja niistä koituu hyötyä kaikille 
potentiaalisille käyttäjille myös muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa investoinnit 
toteutetaan. Investoinnit näihin verkkoihin 
lisäävät kilpailua, sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja innovointia 
taloudessa, auttavat tuottamaan entistä 
tehokkaampia ja toimivampia julkisia 
palveluja ja edistävät vähähiilistä taloutta 
koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamista 
sekä parantavat EU:n yleistä kilpailukykyä 
ja tuottavuutta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 
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sijoittajat, ja näin odotetaan olevan 
jatkossakin. Digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää kuitenkin myös 
investointeja alueille, joilla ne eivät ole 
liiketaloudellisesti yksiselitteisen 
kannattavia tai joilla investointien 
kannattavuutta on tuettava tavoitteiden 
edellyttämässä aikataulussa pysymiseksi. 
Investointien todennäköisyyden perusteella 
voidaan jaotella seuraavat aluetyypit:

sijoittajat, ja näin odotetaan olevan 
jatkossakin. Monilla alueilla 
laajakaistainfrastruktuuriin ei ole 
kuitenkaan kilpailun puutteen ja suurien 
markkinariskien vuoksi investoitu 
riittävästi samalla kun julkiset palvelut 
ovat alkeellisia ja keskenään 
yhteensopimattomia, mikä johtuu 
teknisten ratkaisujen 
sirpaloituneisuudesta. Digitaalistrategian
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös 
investointeja alueille, joilla ne eivät ole 
liiketaloudellisesti yksiselitteisen 
kannattavia tai joilla investointien 
kannattavuutta on tuettava tavoitteiden 
edellyttämässä aikataulussa pysymiseksi. 
Investointien todennäköisyyden perusteella 
voidaan jaotella seuraavat aluetyypit:

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla 
yhteydet ovat tavallisesti hitaita, eikä niitä 
aina ole ollenkaan. Investointien 
kannattavuus on epätodennäköistä, eikä 
eurooppalaisia tavoitteita todennäköisesti 
saavuteta vuoteen 2020 mennessä. Näillä 
alueilla investoinnit edellyttävät enemmän 
rahoitustukea avustuksina, mahdollisesti 
yhdistettyinä rahoitusvälineisiin. Tällaisia 
alueita ovat syrjäiset ja harvaan asutut 
seudut, joilla joko investointikustannukset 
ovat hyvin korkeita tai tulot matalia. Näillä 
alueilla Verkkojen Eurooppa -välineen tuki 
todennäköisesti täydentää 
koheesiorahastosta tai maaseudun 
kehittämisrahastosta saatavilla olevaa tukea 
tai muuta suoraa julkista tukea.

Maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla 
yhteydet ovat tavallisesti hitaita, eikä niitä 
aina ole ollenkaan. Laajakaistayhteys 
voidaan näissä tapauksissa järjestää 
ensisijaisesti satelliittiyhteyden avulla.
Investointien kannattavuus on 
epätodennäköistä, eikä eurooppalaisia 
tavoitteita todennäköisesti saavuteta 
vuoteen 2020 mennessä. Näillä alueilla 
investoinnit edellyttävät enemmän 
rahoitustukea avustuksina, mahdollisesti 
yhdistettyinä rahoitusvälineisiin. Tällaisia 
alueita ovat syrjäiset ja harvaan asutut 
seudut, joilla joko investointikustannukset 
ovat hyvin korkeita tai tulot matalia. Näillä 
alueilla Verkkojen Eurooppa -välineen tuki 
todennäköisesti täydentää 
koheesiorahastosta tai maaseudun 
kehittämisrahastosta saatavilla olevaa tukea 
tai muuta suoraa julkista tukea.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähköisellä hallinnolla tarkoitetaan 
digitaalista vuorovaikutusta 
julkisviranomaisten ja kansalaisten välillä, 
julkisviranomaisten ja yritysten ja 
järjestöjen välillä sekä eri valtioiden 
julkisviranomaisten kesken. 
Standardoiduilla, rajatylittävillä ja 
käyttäjäystävällisillä 
vuorovaikutusalustoilla edistetään 
tehokkuutta niin koko taloudessa kuin 
julkisella sektorilla, ja se edistää 
sisämarkkinoita.

Sähköisellä hallinnolla tarkoitetaan 
digitaalista vuorovaikutusta 
julkisviranomaisten ja kansalaisten välillä, 
julkisviranomaisten ja yritysten ja 
järjestöjen välillä sekä eri valtioiden 
julkisviranomaisten kesken. Rajatylittävillä 
ja käyttäjäystävällisillä 
vuorovaikutusalustoilla edistetään 
tehokkuutta niin koko taloudessa kuin 
julkisella sektorilla, ja se edistää 
sisämarkkinoita.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteentoimivat sähköiset tunnistus- ja 
varmennusmenettelyt kaikkialla 
Euroopassa. Otetaan käyttöön 
yhteenliitettyjä ja turvallisia 
varmennuspalvelimia ja -protokollia, joilla 
varmistetaan Euroopassa käytössä olevien 
eri tunnistus-, varmennus- ja 
lupajärjestelmien yhteentoimivuus. Alusta 
tarjoaa kansalaisille ja yrityksille pääsyn 
tarvittaviin sähköisiin palveluihin 
esimerkiksi ulkomailla tapahtuvaa 
opiskelua, työskentelyä, matkustamista, 
terveydenhuoltopalvelujen saamista tai 
liiketoimintaa varten. Se muodostaa 
ydinkerroksen kaikille niille digitaalisille 
palveluille, jotka edellyttävät sähköistä 
tunnistusta ja varmennusta: esim. sähköiset 
hankinnat, sähköiset 
terveydenhuoltopalvelut, standardoitu 
yritysten raportointi, oikeudellisten tietojen 

Yhteentoimivat sähköiset tunnistus- ja 
varmennusmenettelyt kaikkialla 
Euroopassa. Otetaan käyttöön 
yhteenliitettyjä ja turvallisia 
varmennuspalvelimia ja -protokollia, joilla 
varmistetaan Euroopassa käytössä olevien 
eri tunnistus-, varmennus- ja 
lupajärjestelmien yhteentoimivuus. 
Perimmäisenä tavoitteena on luoda 
yksiselitteiset Euroopan laajuiset 
tunnistamista koskevat säännöt, joita 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käyttää jäsenvaltioiden julkisissa 
hallinnoissa. Alusta tarjoaa kansalaisille ja 
yrityksille pääsyn tarvittaviin sähköisiin 
palveluihin esimerkiksi ulkomailla 
tapahtuvaa opiskelua, työskentelyä, 
matkustamista, terveydenhuoltopalvelujen 
saamista tai liiketoimintaa varten. Se 
muodostaa ydinkerroksen kaikille niille 
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sähköinen vaihtaminen, Euroopan 
laajuinen yritysten sähköinen 
rekisteröiminen, yritysten sähköiset 
hallinnointipalvelut, mukaan lukien 
yritysrekisterien välinen kommunikointi 
rajatylittävien sulautumisten ja ulkomaisten 
sivuliikkeiden osalta. Alustassa voidaan 
käyttää myös monikielisen alustan 
resursseja ja välineitä.

digitaalisille palveluille, jotka edellyttävät 
sähköistä tunnistusta ja varmennusta: esim. 
sähköiset hankinnat, sähköiset 
terveydenhuoltopalvelut, standardoitu 
yritysten raportointi, oikeudellisten tietojen 
sähköinen vaihtaminen, Euroopan 
laajuinen yritysten sähköinen 
rekisteröiminen, yritysten sähköiset 
hallinnointipalvelut, mukaan lukien 
yritysrekisterien välinen kommunikointi 
rajatylittävien sulautumisten ja ulkomaisten 
sivuliikkeiden osalta. Alustassa voidaan 
käyttää myös monikielisen alustan 
resursseja ja välineitä.

Perustelu

On luotava sellaiset yksiselitteiset Euroopan laajuiset tunnistamista koskevat säännöt 
sähköisille palveluille, joita kaikki jäsenvaltioiden kansalaiset ja yritykset voivat soveltaa. 
Tämä tekisi yhteyksistä julkiseen hallintoon paljon yksinkertaisempia ja varmistaisi paremmin 
todellisen yhteentoimivuuden.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 2 kohta – 3 alakohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Yhteentoimivat rajatylittävät sähköiset 
terveyspalvelut: Palvelu mahdollistaa 
kansalaisten/potilaiden ja 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien 
välisen vuorovaikutuksen, laitosten välisen 
ja järjestöjen välisen tiedonsiirron tai 
kansalaisten/potilaiden ja/tai 
terveydenhuollon ammattilaisten ja 
laitosten vertaisviestinnän. 
Käyttöönotettava infrastruktuuri on 
erityisesti direktiiveissä 95/46/EY ja 
2002/58/EY esitettyjen 
tietosuojaperiaatteiden mukainen, ja siinä 
noudatetaan kansainvälisiä ja kansallisia 
potilaiden terveystietoja ja muuta 
henkilökohtaista tietoa koskevia eettisiä 
sääntöjä.

(d) Yhteentoimivat rajatylittävät sähköiset 
terveyspalvelut: Palvelu mahdollistaa 
kansalaisten/potilaiden ja 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien 
välisen vuorovaikutuksen, laitosten välisen 
ja järjestöjen välisen tiedonsiirron tai 
kansalaisten/potilaiden ja/tai 
terveydenhuollon ammattilaisten ja 
laitosten vertaisviestinnän. 
Käyttöönotettava infrastruktuuri edellyttää, 
että terveydenhuollon ja sairaaloiden 
tietojärjestelmissä otetaan käyttöön 
yhdenmukainen standardi tietojen ja 
asiakirjojen esittämisessä; siinä 
määritetään sähköisiä tietoja ja 
asiakirjoja koskevat yhteiset 
vähimmäistiedot, jotka muodostavat 
asiakkaan perustiedot yhteentoimivissa 



PE480.682v02-00 16/17 AD\905977FI.doc

FI

sähköisissä terveyspalveluissa. Se on 
erityisesti direktiiveissä 95/46/EY ja 
2002/58/EY esitettyjen 
tietosuojaperiaatteiden mukainen, ja siinä 
noudatetaan kansainvälisiä ja kansallisia 
potilaiden terveystietoja ja muuta 
henkilökohtaista tietoa koskevia eettisiä 
sääntöjä.

Perustelu

Sähköisten terveyspalvelujen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on otettava käyttöön 
"eurooppalainen terveystietokansio", jossa käytetään yhdenmukaista standardia tietojen 
esittämisessä ja ennen kaikkea ilmoitetaan selvästi potilaan perustiedot (esimerkiksi 
veriryhmätekijät, anamneesi, kotiuttamistodistukset sairaalassaolon jälkeen tai ensiavun 
pöytäkirjat).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 2 kohta – 3 alakohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palvelu tarjoaa rajatylittävän pääsyn 
sähköisiin terveystietoihin ja sähköisiin 
reseptilääkepalveluihin sekä 
tietotekniikka-avusteista terveydenhuoltoa 
ja asumista koskeviin etäpalveluihin, 
rajatylittäviin monikielisiin semanttisiin 
palveluihin, jotka ovat yhteydessä 
monikieliseen toiminta-alustaan, 
sosiaaliturvatietojen saatavuuden EESSI:n
(Electronic Exchange of Social Security 
Information, sosiaaliturvatietojen 
sähköinen vaihtojärjestelmä) 
infrastruktuurin kautta jne.

Palvelu tarjoaa rajatylittävän pääsyn 
sähköisiin terveystietoihin ja sähköisiin 
reseptilääkepalveluihin sekä 
tietotekniikka-avusteista terveydenhuoltoa 
ja asumista koskeviin etäpalveluihin, 
yhteisiä sääntöjä käyttäviin rajatylittäviin 
monikielisiin semanttisiin palveluihin, 
jotka ovat yhteydessä monikieliseen 
toiminta-alustaan, sosiaaliturvatietojen 
saatavuuden EESSI:n (Electronic 
Exchange of Social Security Information, 
sosiaaliturvatietojen sähköinen 
vaihtojärjestelmä) infrastruktuurin kautta 
jne.

Perustelu

On tärkeää täsmentää, että rajatylittävissä monikielisissä palveluissa on otettava käyttöön 
jäsenvaltioiden yhteiset säännöt, joilla sovitaan yksiselitteisesti eri terveydenhoitopalveluihin 
(esimerkiksi laboratoriotutkimukset, patologia tai radiologia) sovellettavat käytännöt. 



AD\905977FI.doc 17/17 PE480.682v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Euroopan laajuiset televerkot ja päätöksen N:o 1336/97/EY 
kumoaminen

Viiteasiakirjat COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
15.11.2011

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI
15.11.2011

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Oreste Rossi
28.11.2011

Valiokuntakäsittely 1.3.2012

Hyväksytty (pvä) 20.6.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

53
0
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 
Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris 
Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta 
Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa 
Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika 
Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello 
Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, 
Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis 
Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, 
Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-
Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea 
Zanoni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Véronique Mathieu


