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Tarkistus 204
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa neutraali ja tasavertainen 
tiedonsiirto on mahdollista kaikille 
käyttäjille ja palveluntarjoajille muille 
kuuluvissa aliverkoissa tietojen 
vastaanottajasta, lähettäjästä tai sisällöstä 
riippumatta; kehottaa komissiota, 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

Or. de

Tarkistus 205
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia tarkistetun 
televiestintäpaketin säännöksiä tarkasti ja 
panemaan ne yhtenäisesti täytäntöön; 
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täytäntöön; kehottaa komissiota tekemään ripeästi 
lainsäädäntöehdotuksen, joka sisältää 
verkon riippumattomuutta koskevia 
suuntaviivoja sekä kiinteitä että 
langattomia Internet-yhteyksiä tarjoaville 
operaattoreille, sekä toimimaan 
verkkovierailuja ja tilaajayhteyksien 
eriytettyä tarjontaa koskevien toimien 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 206
Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

14. korostaa sellaisen avoimen Internetin 
merkitystä, jossa kansalaisilla on oikeus 
saada ja välittää tietoa tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja; 
kehottaa komissiota, Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelintä (BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan 
tarkistetun sääntelykehyksen uusia
säännöksiä ja niiden yhtenäistä 
täytäntöönpanoa tarkasti tarvittaessa 
uusia valtuuksia käyttäen;

Or. en

Tarkistus 207
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
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jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

jossa kansalaisilla on palveluntarjoajia 
kilpailuttamalla oikeus saada ja välittää 
laillista tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan 
tarkistetun sääntelykehyksen uusia
säännöksiä ja niiden yhtenäistä 
täytäntöönpanoa tarkasti tarvittaessa 
uusia valtuuksia käyttäen;

Or. en

Tarkistus 208
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla ja yrityskäyttäjillä on 
mahdollisuus saada ja välittää tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja; kehottaa komissiota, Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön sekä valvomaan sellaisten 
tukkutason toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa, joista vähittäistason 
valinnat voivat olla riippuvaisia;

Or. en
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Tarkistus 209
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla ja yrityksillä on oikeus 
saada ja välittää tietoa tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja 
tarkistetun sääntelykehyksen mukaisesti;
kehottaa komissiota, Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelintä (BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan 
markkinoiden kehitystä ja verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön sekä raportoimaan tästä 
Euroopan parlamentille; pitää tältä osin 
tärkeänä, että todennetaan sellaisten 
tukkutason toimenpiteiden 
täytäntöönpano, joista vähittäistason 
valinnat voivat olla riippuvaisia;

Or. en

Tarkistus 210
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla ja yrityskäyttäjillä on 
mahdollisuus saada ja välittää tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja tarkistetun sääntelykehyksen 
mukaisesti; kehottaa komissiota, Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
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tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

sääntelyviranomaisia valvomaan 
markkinoiden kehitystä ja verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja 
niiden yhtenäistä täytäntöönpanoa tarkasti 
sekä raportoimaan tästä Euroopan 
parlamentille ennen vuoden 2010 loppua;

Or. en

Tarkistus 211
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelintä (BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja tarkistetun 
sääntelykehyksen mukaisesti; kehottaa 
komissiota valvomaan markkinoiden 
kehitystä ja verkon riippumattomuutta 
koskevia säännöksiä ja niiden yhtenäistä 
täytäntöönpanoa tarkasti sekä 
raportoimaan tästä Euroopan 
parlamentille ennen vuoden 2010 loppua;

Or. en

Tarkistus 212
Angelika Niebler, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
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sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön sekä raportoimaan tästä 
Euroopan parlamentille ennen vuoden 
2010 loppua;

Or. en

Tarkistus 213
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia säännöksiä 
tarkasti ja panemaan ne yhtenäisesti 
täytäntöön;

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, 
jossa kansalaisilla on oikeus saada ja 
välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja; kehottaa 
komissiota, Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon 
riippumattomuutta koskevia tarkistetun 
televiestintäpaketin säännöksiä tarkasti ja 
panemaan ne yhtenäisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 214
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tähdentää, että palvelujen ja 
sovellusten avoin, syrjimätön saatavuus 
sekä niiden tosiasiallinen yhteentoimivuus 
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kaikille kansalaisille ovat olennaisia 
EU:n digitaalistrategian osallistavan 
täytäntöönpanon kannalta;

Or. nl

Tarkistus 215
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota ehdottamaan 
vuoteen 2013 mennessä pitkän aikavälin 
ratkaisua verkkovierailuongelmaan;

15. kehottaa komissiota ehdottamaan 
vuoteen 2013 mennessä pitkän aikavälin 
ratkaisua verkkovierailuongelmaan, jolloin 
data-, SMS-, MMS- ja puhepalvelujen 
verkkovierailujen hinnat laskisivat rajusti;

Or. en

Tarkistus 216
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. katsoo, että komission olisi tilattava 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimeltä 
(BEREC) vertailututkimus, jossa 
keskitytään verkkovierailujen 
tukkumaksujen vähentämiseen lähelle 
todellista kustannustasoa;

Or. en
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Tarkistus 217
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. pyytää, että komissio kehottaa 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) esittämään ennen vuoden 2010 
loppua kattavan suunnitelman 
kilpailukykyisten markkinoiden 
luomiseksi;

Or. en

Tarkistus 218
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota painottamaan 
kolmatta verkkovierailuasetusta, jossa 
keskitytään ilmaisia saapuvia puheluja 
koskevaan vaikutustenarviointiin;

Or. en

Tarkistus 219
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota laatimaan 
selonteon televiestintämarkkinoille 
pääsyn esteistä, jotta 
verkkovierailumaksuja saataisiin 
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alennettua; 

Or. sv

Tarkistus 220
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. kehottaa laatimaan selonteon 
yhdenmukaisista säännöistä EU:ssa 
tietotekniikan etäresurssipalvelujen 
("cloud computing") ja sähköisen kaupan 
edistämiseksi;

Or. sv

Tarkistus 221
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. kehottaa komissiota laatimaan 
selonteon, jossa esitetään ehdotuksia 
sellaisen tasapainon saavuttamiseksi, 
jossa tekijä säilyttää oikeutensa 
hengentuotoksiinsa ilman, että Internetiin 
liittyviä kansalais- ja ihmisoikeuksia 
rikotaan rajoittamatta mitenkään viimeksi 
mainittuja oikeuksia;

Or. sv
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Tarkistus 222
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että Eurooppa voi 
digitaalisten palvelujen avulla 
täysimääräisesti hyödyntää 
sisämarkkinoita ja niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 223
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita 
koskevaa yhteisön säännöstöä uudelleen 
ja ehdottamaan kohdennettuja 
lainsäädäntötoimia keskeisten esteiden 
poistamiseksi;

16. korostaa, että digitaalistrategia on 
yhdistettävä uusia palveluja, kuten 
verkkokauppaa, sähköisiä 
terveyspalveluja, verkko-oppimista, 
verkkopankkipalveluja ja sähköistä 
viranomaisasiointia, koskeviin 
säännöksiin; kehottaa EU:n toimielimiä 
poistamaan rajat ylittävän verkkokaupan 
keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 
mennessä; kehottaa perustamaan 
kuhunkin jäsenvaltioon arvonlisäveroa 
koskevan keskitetyn asiointipisteen, jotta 
voidaan helpottaa pk-yritysten ja yrittäjien 
välistä rajat ylittävää sähköistä 
kaupankäyntiä;

Or. en
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Tarkistus 224
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa EU:n toimielimiä 
poistamaan rajat ylittävän verkkokaupan 
keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 
mennessä; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan verkkopalveluiden
yhtenäismarkkinoita koskevaa yhteisön 
säännöstöä uudelleen ja ehdottamaan 
kohdennettuja lainsäädäntötoimia 
keskeisten esteiden poistamiseksi;

16. korostaa, että verkkokaupan 
menestyksekäs kehittäminen edellyttää 
tuotteiden ja tavaroiden tehokasta 
jakelua; korostaa, että kolmas 
postidirektiivi (2008/06/EY) on pantava 
täytäntöön nopeasti; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan digitaalisia
yhtenäismarkkinoita koskevaa yhteisön 
säännöstöä uudelleen ja ehdottamaan 
kohdennettuja lainsäädäntötoimia 
keskeisten esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 225
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita 
koskevaa yhteisön säännöstöä uudelleen ja 
ehdottamaan kohdennettuja 
lainsäädäntötoimia keskeisten esteiden 
poistamiseksi;

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän viestinnän ja verkkokaupan 
keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 
mennessä; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan verkkopalveluiden 
yhtenäismarkkinoita koskevaa yhteisön 
säännöstöä uudelleen ja ehdottamaan 
kohdennettuja lainsäädäntötoimia 
keskeisten esteiden poistamiseksi;

Or. en



PE439.254v01-00 14/57 AM\806140FI.doc

FI

Tarkistus 226
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita 
koskevaa yhteisön säännöstöä uudelleen ja 
ehdottamaan kohdennettuja 
lainsäädäntötoimia keskeisten esteiden 
poistamiseksi;

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän viestinnän ja verkkokaupan 
keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 
mennessä; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan verkkopalveluiden 
yhtenäismarkkinoita koskevaa yhteisön 
säännöstöä uudelleen ja ehdottamaan 
kohdennettuja lainsäädäntötoimia 
keskeisten esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 227
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita 
koskevaa yhteisön säännöstöä uudelleen ja 
ehdottamaan kohdennettuja 
lainsäädäntötoimia keskeisten esteiden 
poistamiseksi;

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän viestinnän ja verkkokaupan 
keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 
mennessä; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan verkkopalveluiden 
yhtenäismarkkinoita koskevaa yhteisön 
säännöstöä uudelleen ja ehdottamaan 
kohdennettuja lainsäädäntötoimia 
keskeisten esteiden poistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 228
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita 
koskevaa yhteisön säännöstöä uudelleen ja 
ehdottamaan kohdennettuja 
lainsäädäntötoimia keskeisten esteiden 
poistamiseksi;

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän viestinnän ja verkkokaupan 
keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 
mennessä; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan verkkopalveluiden 
yhtenäismarkkinoita koskevaa yhteisön 
säännöstöä uudelleen ja ehdottamaan 
kohdennettuja lainsäädäntötoimia 
keskeisten esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 229
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita 
koskevaa yhteisön säännöstöä uudelleen ja 
ehdottamaan kohdennettuja 
lainsäädäntötoimia keskeisten esteiden 
poistamiseksi;

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntelyesteet vuoteen 2013 mennessä; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita 
koskevaa yhteisön säännöstöä uudelleen ja 
ehdottamaan kohdennettuja 
lainsäädäntötoimia keskeisten esteiden 
poistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 230
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. varoittaa, ettei ratkaisuna voi olla 
"yhden koon" malli ja että oikeuksien 
haltijoiden on edelleen voitava valita 
sopivin jakelumalli;

Or. nl

Tarkistus 231
Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille, että luottamusta 
verkkopalveluihin on parannettava 
samalla, kun poistetaan hallinnollisia ja 
sääntelystä johtuvia rajat ylittävän 
verkkokaupan esteitä; pyytää komissiota 
harkitsemaan toimia, joilla voidaan 
edelleen parantaa ehtojen avoimuutta 
sekä tehostaa rajat ylittäviä valvonta- ja 
oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 232
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava yrityksille, erityisesti pk-
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yrityksille, tarvittava digitaalinen 
ympäristö, jotta ne voivat maksimoida 
taloudelliset etunsa saamalla käyttöönsä 
paitsi digitaaliset yhtenäismarkkinat myös 
entistä edullisemmat ja 
helppokäyttöisemmät sähköiset 
hallintopalvelut;

Or. en

Tarkistus 233
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että vuoteen 2015 
mennessä vähintään 50 prosenttia 
kaikista julkisista hankinnoista tapahtuu 
sähköisesti, kuten Manchesterissa vuonna 
2005 järjestetyssä, sähköistä 
viranomaisasiointia käsitelleessä 
ministerikokouksessa hyväksytyssä 
toimintasuunnitelmassa todetaan;

Or. en

Tarkistus 234
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. kehottaa komissiota esittämään 
toimia sähköistä laskutusta koskevan 
aloitteen tukemiseksi, jotta voidaan 
varmistaa sähköisten laskujen käyttö koko 
Euroopassa vuoteen 2020 mennessä;
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Or. en

Tarkistus 235
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi ja
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat 
vanhentuneilta verkkoympäristön 
lisääntyvän monimutkaisuuden ja uusien 
tekniikoiden käyttöönoton vuoksi; katsoo, 
että vaikka joidenkin direktiivien 
sisältämät oikeudelliset ongelmakohdat 
voidaan ratkaista päivityksillä, tietyt 
direktiivit edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista;

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi,
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamista koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne eivät enää vastaa 
nykypäivän digitaalisen yhteiskunnan 
vaatimuksia ja mahdollisuuksia, joten 
niitä on uudistettava ja nykyaikaistettava;
korostaa, että 
tekijänoikeuslainsäädännössä on 
samanaikaisesti taattava kirjailijoiden ja 
taiteilijoiden oikeudet sekä mukauduttava 
nykypäivän digitaalisen yhteiskunnan 
todellisuuteen;

Or. en

Tarkistus 236
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi ja
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi,
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi ja 
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hyväksyttiin, ne vaikuttavat 
vanhentuneilta verkkoympäristön 
lisääntyvän monimutkaisuuden ja uusien 
tekniikoiden käyttöönoton vuoksi; katsoo, 
että vaikka joidenkin direktiivien 
sisältämät oikeudelliset ongelmakohdat 
voidaan ratkaista päivityksillä, tietyt 
direktiivit edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista;

julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäyttöä koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, niitä on tarkasteltava 
uudelleen, jotta voidaan yksilöidä 
mahdollisia muutoksia ja parannuksia 
verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi;

Or. es

Tarkistus 237
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi ja
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat 
vanhentuneilta verkkoympäristön 
lisääntyvän monimutkaisuuden ja uusien 
tekniikoiden käyttöönoton vuoksi; katsoo, 
että vaikka joidenkin direktiivien 
sisältämät oikeudelliset ongelmakohdat 
voidaan ratkaista päivityksillä, tietyt 
direktiivit edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista;

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellisen kehyksen muodostavat
direktiivit (eli tietosuojadirektiivi, 
sähköisiä allekirjoituksia koskeva 
direktiivi, sähköistä kauppaa koskeva 
direktiivi) hyväksyttiin, ne vaikuttavat 
heikentyneiltä verkkoympäristön 
lisääntyvän monimutkaisuuden ja uusien 
tekniikoiden käyttöönoton vuoksi sekä 
siksi, että EU:n kansalaisten tietoja 
käsitellään yhä useammin EU:n 
ulkopuolella; katsoo, että vaikka joidenkin 
direktiivien sisältämät oikeudelliset 
ongelmakohdat voidaan ratkaista 
päivityksillä, tietyt direktiivit edellyttävät 
perusteellisempaa tarkistamista ja että 
tietosuojaa koskevan kansainvälisen 
kehyksen hyväksymistä olisi edistettävä;
katsoo, että EU:n lainsäädännössä on 
säilytettävä pelkkää siirtotoimintaa 
koskeva säännös, sillä vain silloin 
voidaan taata verkon riippumattomuus ja 
kilpailu digitaalisilla markkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 238
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi ja
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat vanhentuneilta 
verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi; katsoo, että vaikka 
joidenkin direktiivien sisältämät 
oikeudelliset ongelmakohdat voidaan
ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit 
edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista;

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi,
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamista koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat vanhentuneilta 
verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi; katsoo, että vaikka 
joidenkin direktiivien sisältämät 
oikeudelliset ongelmakohdat voidaan 
ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit 
edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista; korostaa, että on erittäin 
tärkeää säilyttää pelkkää siirtotoimintaa 
koskeva säännös, sillä vain silloin 
voidaan taata verkon riippumattomuus ja 
kilpailu digitaalisilla markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 239
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat vanhentuneilta 
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allekirjoituksia koskeva direktiivi ja 
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi)
hyväksyttiin, ne vaikuttavat vanhentuneilta 
verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi; katsoo, että vaikka 
joidenkin direktiivien sisältämät 
oikeudelliset ongelmakohdat voidaan 
ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit 
edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista;

verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi sekä siksi, että EU:n 
kansalaisten tietoja käsitellään yhä 
useammin EU:n ulkopuolella; katsoo, että 
vaikka joidenkin direktiivien sisältämät 
oikeudelliset ongelmakohdat voidaan 
ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit 
edellyttävät perusteellisempaa tarkistamista 
ja että tietosuojaa koskevan 
kansainvälisen kehyksen hyväksymistä 
olisi edistettävä;

Or. en

Tarkistus 240
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi ja
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat 
vanhentuneilta verkkoympäristön 
lisääntyvän monimutkaisuuden ja uusien 
tekniikoiden käyttöönoton vuoksi; katsoo, 
että vaikka joidenkin direktiivien 
sisältämät oikeudelliset ongelmakohdat 
voidaan ratkaista päivityksillä, tietyt 
direktiivit edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista;

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellisen kehyksen muodostavat
direktiivit (eli tietosuojadirektiivi, 
sähköisiä allekirjoituksia koskeva 
direktiivi, sähköistä kauppaa koskeva 
direktiivi) hyväksyttiin, ne vaikuttavat 
heikentyneiltä verkkoympäristön 
lisääntyvän monimutkaisuuden ja uusien 
tekniikoiden käyttöönoton vuoksi; katsoo, 
että vaikka joidenkin direktiivien 
sisältämät oikeudelliset ongelmakohdat 
voidaan ratkaista päivityksillä, tietyt 
direktiivit edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista ja että tietosuojaa koskevan 
kansainvälisen kehyksen hyväksymistä 
olisi edistettävä;

Or. en
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Tarkistus 241
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi ja 
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat vanhentuneilta 
verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi; katsoo, että vaikka 
joidenkin direktiivien sisältämät 
oikeudelliset ongelmakohdat voidaan 
ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit 
edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista;

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi ja 
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat vanhentuneilta 
verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden
käyttöönoton vuoksi; katsoo, että vaikka 
joidenkin direktiivien sisältämät 
oikeudelliset ongelmakohdat voidaan 
ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit 
edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista; katsoo, että EU:n 
lainsäädännössä on säilytettävä pelkkää 
siirtotoimintaa koskeva säännös, sillä vain 
silloin voidaan taata verkon 
riippumattomuus ja kilpailu digitaalisilla 
markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 242
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi ja
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat vanhentuneilta 

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen 
jälkeen, kun tietoyhteiskunnan 
oikeudellista kehystä koskevat direktiivit 
(eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä 
allekirjoituksia koskeva direktiivi,
sähköistä kauppaa koskeva direktiivi ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
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verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi; katsoo, että vaikka 
joidenkin direktiivien sisältämät 
oikeudelliset ongelmakohdat voidaan 
ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit 
edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista;

varmistamista koskeva direktiivi) 
hyväksyttiin, ne vaikuttavat vanhentuneilta 
verkkoympäristön lisääntyvän 
monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi; katsoo, että vaikka 
joidenkin direktiivien sisältämät 
oikeudelliset ongelmakohdat voidaan 
ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit 
edellyttävät perusteellisempaa 
tarkistamista; 

Or. en

Tarkistus 243
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, ettei komissio saisi antaa 
entistä perusteellisemman tarkistamisen 
estää tietoyhteiskunnan nykyisen 
oikeudellisen kehyksen jatkuvaa 
arviointia siten, että samalla turvataan 
nykyinen etujen tasapaino, jotta se pysyisi 
tekniikan, kuluttajien etujen ja rajat 
ylittävän kaupan kehityksen tasalla;

Or. en

Tarkistus 244
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota edistämään 
tietoyhteiskunnan nykyisen oikeudellisen 
kehyksen jatkuvaa arviointia, jotta 
voidaan varmistaa, että se pysyy tekniikan 
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kehityksen tasalla, vähentäen samalla 
rajat ylittävän kaupan esteitä sekä 
edistäen innovatiivisten 
liiketoimintamallien mahdollisuuksia ja 
kuluttajien valinnanvapautta;

Or. en

Tarkistus 245
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen 
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään avoimiin 
standardeihin perustuvia kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen 
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä;
kannustaa jäsenvaltioita kehittämään 
sähköistä hallintoa (e-government), 
sähköistä demokratiaa (e-democracy), 
verkko-opiskelua (e-learning) ja 
terveydenhuollon sähköisiä järjestelmiä; 
kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan 
täytäntöönpanoa niiden direktiivien 
osalta, jotka koskevat yleisön ja yritysten 
mahdollisuutta saada käyttöönsä julkisen 
sektorin tietoja;

Or. el
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Tarkistus 246
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen 
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen 
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä; 
korostaa, että painopisteeksi olisi otettava 
sähköisen viranomaisasioinnin mallin 
siirtäminen kohti kansalaisten 
vaikutusvallan lisäämistä sekä 
kansalaislähtöiset, vastuulliset, luotettavat 
ja osallistavat palvelut, joilla edistetään 
alempien sosioekonomisten ryhmien 
osallistumista, lisätään mahdollisten 
käyttäjien tietoisuutta ja rakennetaan 
luottamusta;

Or. en

Tarkistus 247
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen 
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
taajuusylijäämän optimaalisen käytön ja 
kehittämään kansallisia suunnitelmia 
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toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

tällaisen siirtymisen toteuttamiseksi, 
mukaan lukien tavoitteet ja toimet kaikkien 
julkisten palvelujen saamiseksi verkkoon ja 
vammaisten käyttöön vuoteen 2015 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 248
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen 
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, koska sen 
johdosta kansalaisille voidaan taata 
tehokkaampia ja käyttäjäkohtaisiin 
tarpeisiin paremmin sovitettuja palveluja; 
kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
kansallisia suunnitelmia tällaisen 
siirtymisen toteuttamiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja toimet kaikkien julkisten 
palvelujen saamiseksi verkkoon ja 
vammaisten käyttöön vuoteen 2015 
mennessä;

Or. it

Tarkistus 249
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
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kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen 
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen 
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä 
monikanavaratkaisujen tai tukipalvelujen 
avulla;

Or. es

Tarkistus 250
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

18. korostaa, että julkisten palvelujen 
siirtämisellä digitaaliaikaan on 
potentiaalisesti paljon annettavaa 
kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen digitalisoinnin
toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja 
toimet kaikkien julkisten palvelujen 
saamiseksi verkkoon ja vammaisten 
käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

Or. en

Tarkistus 251
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että on tarpeen määritellä 
uudelleen julkishallintojen suhde 
kansalaisiin avoimuuden, osallisuuden ja 
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yhteistyön periaatteisiin perustuvan 
avoimen hallinnon kautta; korostaa, että 
tällainen uusi lähestymistapa merkitsee 
ennen kaikkea kulttuurista muutosta 
kansalaisten suhteessa viranomaisiin ja 
vuorovaikutuksessa niiden kanssa, jotta 
heillä olisi entistä aktiivisempi rooli yhä 
osallistuvamman demokratian luomisessa, 
joten katsoo, että sähköisen tunnistuksen 
edistäminen kaikkia varten on keskeistä 
avoimen hallinnon lopullisen juurtumisen 
kannalta;

Or. es

Tarkistus 252
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa luomaan strategian, jotta 
yhteentoimivien ja kaikille avointen 
vahvan vaikutuksen palvelujen 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
paikallistasolla, erityisesti koulutuksen ja 
sosiaalipalvelujen kaltaisilla aloilla; 
katsoo, että avoimeen lähdekoodiin 
perustuvia malleja olisi tuettava, jotta 
voidaan alentaa 
käyttöönottokustannuksia ja edistää 
innovointia;

Or. en

Tarkistus 253
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. palauttaa mieliin, että laajakaista 
voi auttaa suojelemaan Euroopan 
kansalaisia edistämällä yleistä 
turvallisuutta koskevaa tiedotusta ja 
menettelyjä, katastrofivalmiuksia ja 
palautumista;

Or. en

Tarkistus 254
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikat (TVT) ovat erityisen 
tärkeitä vammaisille, sillä he tarvitsevat 
päivittäisiin toimintoihinsa enemmän 
teknisiä apuvälineitä kuin ihmiset 
yleensä; katsoo, että vammaisilla on 
oikeus osallistua tasavertaisin edellytyksin 
uusia tekniikoita koskevien tuotteiden ja 
palvelujen nopeaan kehitykseen, jotta he 
voivat hyötyä osallistavasta 
tietoyhteiskunnasta, jossa ei ole rajoja;

Or. pt

Tarkistus 255
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
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vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille ja teollisuudelle varmuuden ja 
varmistaisi vakaat ratkaisut, jotka ovat 
tasapainoisia ja kiinnostavia niin käyttäjien 
kuin oikeuksien haltijoiden kannalta;
kehottaa EU:ta nopeuttamaan 
vuoropuhelua tekijänoikeuksista, 
ehdottamaan EU:n nykyisten 
tekijänoikeuksien uudenaikaistamista, 
jossa otetaan huomioon erityyppiset 
digitaaliset sisällöt ja kunkin alan piirteet, 
sekä sidosryhmiä kuullen tutkimaan, 
olisiko järkevää luoda Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskeva 
luku;

Or. nl

Tarkistus 256
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan entistä 
paremman, tehokkaamman, 
johdonmukaisemman ja avoimemman 
oikeuksien hallinta- ja 
selvitysjärjestelmän sekä musiikkiteoksille 
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että audiovisuaalisille teoksille, jotta 
kaikki markkinatoimijat voisivat 
yksinkertaistaa liiketoimi- ja 
hallinnointikustannuksiaan; katsoo, että 
uudessa järjestelmässä keskeistä on 
avoimuuden ja kilpailun lisääminen 
oikeuksia kollektiivisesti hallinnoivien 
elinten välillä, jotta voidaan edistää 
digitaalisia yhtenäismarkkinoita; 
huomauttaa, että luomalla Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskeva 
luku vuoteen 2013 mennessä voidaan 
myös perustaa tekijänoikeuksien ja 
lähioikeuksien yhtenäismarkkinat sekä 
verkossa että verkon ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 257
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan entistä 
paremman, tehokkaamman, 
johdonmukaisemman ja avoimemman 
oikeuksien hallinta- ja 
selvitysjärjestelmän sekä musiikkiteoksille 
että audiovisuaalisille teoksille, jotta 
kaikki markkinatoimijat voisivat 
yksinkertaistaa liiketoimi- ja 
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hallinnointikustannuksiaan; katsoo, että 
uudessa järjestelmässä keskeistä on 
avoimuuden ja kilpailun lisääminen 
oikeuksia kollektiivisesti hallinnoivien 
elinten välillä, jotta voidaan edistää 
digitaalisia yhtenäismarkkinoita; 
huomauttaa, että luomalla Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskeva 
luku vuoteen 2013 mennessä voidaan 
myös perustaa tekijänoikeuksien ja 
lähioikeuksien yhtenäismarkkinat sekä 
verkossa että verkon ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 258
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan entistä 
paremman, tehokkaamman, 
johdonmukaisemman ja avoimemman 
oikeuksien hallinta- ja 
selvitysjärjestelmän sekä musiikkiteoksille 
että audiovisuaalisille teoksille, jotta 
kaikki markkinatoimijat voisivat 
yksinkertaistaa liiketoimi- ja 
hallinnointikustannuksiaan; katsoo, että 
uudessa järjestelmässä keskeistä on 
avoimuuden ja kilpailun lisääminen 
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oikeuksia kollektiivisesti hallinnoivien 
elinten välillä, jotta voidaan edistää 
digitaalisia yhtenäismarkkinoita; 
huomauttaa, että luomalla Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskeva 
luku vuoteen 2013 mennessä voidaan 
myös perustaa tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien yhtenäismarkkinat sekä 
verkossa että verkon ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 259
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää ns. viidennen 
vapauden avulla sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta ja saada vuoteen 2015 
mennessä aikaan sellainen yksinkertainen 
ja kuluttajaystävällinen oikeudellinen 
kehys digitaalisen sisällön käytölle 
Euroopassa, joka antaisi kuluttajille 
varmuuden ja varmistaisi vakaat ratkaisut, 
jotka ovat tasapainoisia ja kiinnostavia niin 
käyttäjien kuin oikeuksien haltijoiden 
kannalta; kehottaa EU:ta nopeuttamaan 
vuoropuhelua tekijänoikeuksista ja 
selvittämään Lissabonin sopimuksen
tarjoamia mahdollisuuksia toteuttaa 
toimia eurooppalaisten teollis- ja 
tekijänoikeuksien luomiseksi, jotta teollis-
ja tekijänoikeuksia voidaan suojella 
yhdenmukaisesti koko unionissa;

Or. en
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Tarkistus 260
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja selvittämään
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen sisältyviä mahdollisuuksia 
vahvistaa tarvittavat toimenpiteet 
eurooppalaisen henkisen omaisuuden 
oikeuksien luomiseksi, jotta turvataan 
niiden yhtäläinen suojaaminen koko 
EU:n alueella;

Or. fr

Tarkistus 261
Amalia Sartori, Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
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kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista, toteuttamaan 
konkreettisia toimia teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamiseksi ja torjumaan piratismia 
digitaalisilla sisämarkkinoilla 
kehittämällä laillista ja kestävää 
digitaalisen sisällön tarjontaa;

Or. en

Tarkistus 262
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää laillisen
sisällön ja tiedon vapaata liikkuvuutta ja 
saada vuoteen 2015 mennessä aikaan 
sellainen yksinkertainen ja 
kuluttajaystävällinen oikeudellinen kehys 
digitaalisen sisällön käytölle Euroopassa, 
joka antaisi kuluttajille varmuuden ja 
varmistaisi vakaat ratkaisut, jotka ovat 
tasapainoisia ja kiinnostavia niin käyttäjien 
kuin oikeuksien haltijoiden kannalta; 
kehottaa EU:ta jatkamaan
vuoropuheluaan tekijänoikeuksista;

Or. en

Tarkistus 263
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta uuden tekniikan kehityksen 
perusteella nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä säilyttäen 
samalla käyttäjien sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden;

Or. de

Tarkistus 264
Angelika Niebler, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 

19. korostaa tarvetta kehittää edelleen 
laillisia verkkomarkkinoita ja siten saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta 
tekijänoikeuksia koskevien sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa EU:ta nopeuttamaan 
vuoropuhelua tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta ja 
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luvun vuoteen 2013 mennessä; analysoimaan vaikutuksia, joita on
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 118 artiklaan luotavalla
tekijänoikeuksia koskevalla luvulla
vuoteen 2013 mennessä;

Or. en

Tarkistus 265
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada 
vuoteen 2015 mennessä aikaan sellainen 
yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen 
oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 
käytölle Euroopassa, joka antaisi 
kuluttajille varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön 
laajaa jakelua ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta ja saada vuoteen 2015 
mennessä aikaan sellainen yksinkertainen 
ja kuluttajaystävällinen oikeudellinen 
kehys digitaalisen sisällön käytölle 
Euroopassa, joka antaisi kuluttajille 
suuremman varmuuden ja varmistaisi 
vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja 
kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa 
EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan 
luvun vuoteen 2013 mennessä;

Or. en

Tarkistus 266
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pyytää jäsenvaltioita edistämään 
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tarjontapolitiikkaa, jolla lujitetaan ja 
kehitetään digitaalista sisältöä koskevaa 
eurooppalaista teollisuutta, uusia 
verkkopalveluja ja -sovelluksia sekä eri 
palvelualustojen yhteentoimivuutta;

Or. es

Tarkistus 267
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että EU:n on harkittava 
kunnolla tekijänoikeuksien lisensointi- ja 
selvityssääntöjen kehittämistä edelleen 
uuden teknologian, uusien digitaalisten 
toteutustapojen ja muuttuvien 
kulutustottumusten vuoksi; kehottaa 
komissiota tukemaan asianmukaisia 
ratkaisuja oikeuksien selvitykseen 
hyödyntämällä kollektiivisia 
lisensointijärjestelmiä, kuten 
laajennettuja kollektiivisia 
lisensointijärjestelmiä, ja luomalla 
kehyksen avoimuutta ja vastuullisuutta 
varten;

Or. en

Tarkistus 268
Angelika Niebler, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. painottaa luovan sisällön 
tuotantoalojen merkitystä 
tietoyhteiskunnassa, sillä nopeasti 



AM\806140FI.doc 39/57 PE439.254v01-00

FI

kasvavina ja dynaamisina ne edistävät 
kasvua ja työllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 269
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lujittamaan 
kulttuuriperinnön digitalisointia siten, 
että taataan julkisen sisällön 
käyttömahdollisuus; panee merkille, että 
tällainen digitaaliperintö voi osaltaan 
lujittaa taloutta, kun kaupalliset yhteisöt 
voivat luoda lisäarvoa kyseisen julkisen 
sisällön pohjalta;

Or. en

Tarkistus 270
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. sitoutuu käsittelemään ennakoivasti 
kysymyksiä, jotka liittyvät verkkosisällön 
yhteiseen sääntelyyn, ja poistamaan 
internetpohjaisten palvelujen esteet sekä 
kehottaa muita EU:n toimielimiä 
tekemään samoin;

Or. en
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Tarkistus 271
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tunnustamaan perusluonteisen eron 
kaupallisten ja ei-kaupallisten 
tekijänoikeusloukkausten välillä; 
korostaa, että poikkeukset ja rajoitukset 
ovat tärkeitä tietoyhteiskunnan 
kehitykselle, varsinkin kun niillä
suositaan vammaisia tai kun ne suoraan 
edistävät tutkimusta ja koulutusta;

Or. en

Tarkistus 272
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa lisäksi tätä taustaa vasten, 
että EU:n kansalaisille on tarjottava 
houkuttelevia digitaalisia ohjelmia ja 
palveluja eurooppalaisten teosten aseman 
ja kulttuurin monimuotoisuuden 
edistämiseksi; kiinnittää tässä yhteydessä 
komission huomion siihen, että 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajia ja Internet-palveluntarjoajia on 
kannustettava investoimaan luovaan 
sisältöön tällaisen verkkosisällön 
saatavuuden edistämiseksi; kehottaa 
komissiota tukemaan kaikkien alan 
toimijoiden välistä rakentavaa 
vuoropuhelua ja keksimään pikaisesti 
ratkaisuja digitalisoinnin nopeuttamiseksi 
sekä tarjoamaan mahdollisuuksia 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
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sähköiseen saatavuuteen;

Or. fr

Tarkistus 273
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että maailmanlaajuinen 
johtoasema TVT:n kehittämisessä on 
olennaista Euroopan unionin vaurauden 
ja kilpailukyvyn kannalta;

Or. en

Tarkistus 274
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. katsoo, että EU:n 
tekijänoikeuslainsäädännössä olisi 
tunnustettava yleisön rooli paitsi 
kuluttajina myös kulttuuritalouden 
toimijoina ja että sen vuoksi ei-
kaupallinen tiedostojen jakaminen 
yksilöiden kesken ja luovien teosten 
ei-kaupallinen uudelleenkäyttö olisi 
sallittava; kehottaa komissiota esittämään 
kattavaa tietoa ehdotuksista 
rahoitusjärjestelyiksi, joilla tuetaan 
"luovan panoksen" tai "kulttuurin 
kiinteän hinnan" kaltaisiin ei-kaupallisiin 
käytäntöihin perustuvaa luovaa työtä;

Or. en
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Tarkistus 275
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa Euroopan komissiota 
tarkastelemaan lainsäädäntöohjelmansa 
puitteissa, voitaisiinko jäsenvaltioille 
antaa lupa soveltaa alennettua alv-kantaa 
kulttuuriomaisuuden sähköiseen 
jakeluun;

Or. fr

Tarkistus 276
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. korostaa, että Euroopan 
digitaalistrategiassa on edistettävä 
laadukkaan ja kulttuurisesti monipuolisen 
sisällön tuotantoa ja levittämistä EU:ssa, 
jotta voidaan täysimääräisesti hyödyntää 
kulttuuriset, sosiaaliset ja 
yhteiskunnalliset edut, joita Euroopan 
kansalaiset voivat saada tällaisen 
teknologian käytöstä;

Or. nl



AM\806140FI.doc 43/57 PE439.254v01-00

FI

Tarkistus 277
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. on erittäin huolestunut Euroopan 
digitaalista kirjastoa koskevan hankkeen 
tulevaisuudesta, ellei kirjaston 
digitaalisessa muodossa, ylläpidossa, 
tehokkuudessa, toimivuudessa ja 
hyödyllisyydessä sekä hankkeen 
laajamittaisessa edistämisessä viestimien 
avulla tapahdu radikaaleja muutoksia;

Or. en

Tarkistus 278
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että TVT:n johdonmukaisen 
käytön lisäksi on keskeisen tärkeää edistää 
TVT-tutkimuksen laadukkuutta sekä 
kannustaa julkista ja yksityistä investointia 
yhteistyössä tehtyihin korkean riskin 
TVT-tutkimukseen ja -innovaatioihin;
korostaa, että Euroopan pitäisi olla huipulla 
Internet-teknologian ja TVT-pohjaisten 
vähähiilisten sovellusten kehittämisessä;
ehdottaa, että Euroopan unionin TVT-
tutkimusmäärärahat kaksinkertaistetaan 
ja että seuraavassa rahoituskehyksessä 
TVT:hen osoitettavat määrärahat 
nelinkertaistetaan;

20. katsoo, että TVT:n johdonmukaisen 
käytön lisäksi on keskeisen tärkeää edistää 
TVT-tutkimuksen laadukkuutta sekä 
kannustaa julkista ja yksityistä investointia 
yhteistyössä tehtyihin korkean riskin 
TVT-tutkimukseen ja -innovaatioihin; 
korostaa, että Euroopan pitäisi olla huipulla 
Internet-teknologian ja -sovellusten sekä 
perinteisen tieto- ja viestintätekniikan 
rajat ylittävien teknologioiden (vähäisiä 
hiilidioksidipäästöjä tuottavia, tehokkaita 
ja vähän kuluttava laitteistoja, joissa 
käytetään kvantti(nano)teknologioita)
kehittämisessä ottaen huomioon, että 
EU:n rahoittama TVT-tutkimus on ollut 
keskeisessä asemassa Euroopan 
teollisuuden kehityksen tärkeimmillä 
aloilla, kuten mikro- ja 
nanoelektroniikan, julkisen 
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terveydenhuollon ja 
liikenneturvallisuusstrategian alalla, ja 
että huippututkimuksella on ollut ja on 
myös tulevaisuudessa myönteisiä 
oheisvaikutuksia tuotantoon;

Or. it

Tarkistus 279
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että TVT:n johdonmukaisen 
käytön lisäksi on keskeisen tärkeää edistää 
TVT-tutkimuksen laadukkuutta sekä 
kannustaa julkista ja yksityistä investointia 
yhteistyössä tehtyihin korkean riskin
TVT-tutkimukseen ja -innovaatioihin; 
korostaa, että Euroopan pitäisi olla huipulla 
Internet-teknologian ja TVT-pohjaisten 
vähähiilisten sovellusten kehittämisessä; 
ehdottaa, että Euroopan unionin 
TVT-tutkimusmäärärahat 
kaksinkertaistetaan ja että seuraavassa 
rahoituskehyksessä TVT:hen osoitettavat 
määrärahat nelinkertaistetaan;

20. katsoo, että TVT:n johdonmukaisen 
käytön lisäksi on keskeisen tärkeää edistää 
TVT-tutkimuksen laadukkuutta, jotta 
voidaan edelleen vähentää 
energiankulutusta ja TVT:n tuotannosta 
ja loppukäsittelystä aiheutuvia 
ympäristövahinkoja, sekä kannustaa 
julkista ja yksityistä investointia 
yhteistyössä tehtyihin TVT-tutkimukseen 
ja -innovaatioihin; korostaa, että Euroopan 
pitäisi olla huipulla Internet-teknologian ja 
sellaisten TVT-pohjaisten sovellusten 
kehittämisessä, joissa käytetään 
säästeliäästi energiaa ja luonnonvaroja ja 
joista syntyy vain vähän 
hiilidioksidipäästöjä; ehdottaa, että 
Euroopan unionin 
TVT-tutkimusmäärärahat 
kaksinkertaistetaan ja että seuraavassa 
rahoituskehyksessä TVT:hen osoitettavat 
määrärahat nelinkertaistetaan;

Or. de



AM\806140FI.doc 45/57 PE439.254v01-00

FI

Tarkistus 280
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että TVT:n johdonmukaisen 
käytön lisäksi on keskeisen tärkeää edistää 
TVT-tutkimuksen laadukkuutta sekä 
kannustaa julkista ja yksityistä investointia 
yhteistyössä tehtyihin korkean riskin 
TVT-tutkimukseen ja -innovaatioihin; 
korostaa, että Euroopan pitäisi olla huipulla 
Internet-teknologian ja TVT-pohjaisten 
vähähiilisten sovellusten kehittämisessä; 
ehdottaa, että Euroopan unionin 
TVT-tutkimusmäärärahat 
kaksinkertaistetaan ja että seuraavassa 
rahoituskehyksessä TVT:hen osoitettavat 
määrärahat nelinkertaistetaan;

20. katsoo, että TVT:n johdonmukaisen 
käytön lisäksi on keskeisen tärkeää edistää 
TVT-tutkimuksen laadukkuutta sekä 
kannustaa julkista ja yksityistä investointia 
yhteistyössä tehtyihin korkean riskin 
TVT-tutkimukseen ja -innovaatioihin;
 korostaa, että Euroopan pitäisi olla 
huipulla Internet-teknologian, 
etäresurssipalvelujen, älykkäiden 
ympäristöjen, supertietokoneiden ja 
TVT-pohjaisten vähähiilisten sovellusten 
kehittämisessä; ehdottaa, että Euroopan 
unionin TVT-tutkimusmäärärahat 
kaksinkertaistetaan ja että seuraavassa 
rahoituskehyksessä TVT:hen osoitettavat 
määrärahat nelinkertaistetaan;

Or. el

Tarkistus 281
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
että mikroyrityksille ja pienille yrityksille 
on annettava takeet siitä, ettei niitä jätetä 
TVT:n kehityksen ulkopuolelle;

Or. pt
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Tarkistus 282
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa lisäämään investointeja 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin;

Or. sv

Tarkistus 283
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. ehdottaa, että Euroopan unionin 
TVT-tutkimusmäärärahat 
kaksinkertaistetaan (myös urauurtavien 
TVT-FET-aloitteiden avulla) ja että 
seuraavassa rahoituskehyksessä TVT:hen 
osoitettavat määrärahat 
nelinkertaistetaan;

Or. it

Tarkistus 284
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pitää valitettavana, että Eurooppa 
laahaa edelleen muiden 
markkinapaikkojen perässä, kun sen 
pitäisi houkutella, kehittää ja säilyttää 
akateemisia kykyjä TVT-alalla, ja että sitä 
vaivaa merkittävä aivovuoto, sillä 
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korkeakoulujen opettajien ja tutkijoiden 
työolot ovat paremmat Yhdysvalloissa; 
korostaa, että Euroopan on tämän 
ongelman ratkaisemiseksi työskenneltävä 
korkeakoulujen kanssa teollisuuden 
ohella, jotta voidaan kehittää vireä 
urakehitysohjelma, joka tukee tieteellisen 
tutkimusyhteisön keskeistä roolia 
laajapohjaisessa maailmanluokan 
TVT-innovaatiostrategiassa;

Or. en

Tarkistus 285
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. on huolissaan EU:n puiteohjelman 
byrokratiasta; kehottaa komissiota 
poistamaan byrokratiaa organisoimalla 
puiteohjelman prosesseja uudelleen ja 
luomalla ns. käyttäjäraadin;

21. on huolissaan EU:n puiteohjelman 
byrokratiasta; kehottaa komissiota 
poistamaan byrokratiaa organisoimalla 
puiteohjelman prosesseja uudelleen tätä 
ohjelmaa vaarantamatta ja luomalla ns. 
käyttäjäraadin;

Or. en

Tarkistus 286
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo, että edistyksellisessä 
digitaalistrategiassa torjutaan 
kaikenlainen tiedon, koulutuksen ja 
tutkimuksen hyödykkeistäminen sekä 
edistetään vapaasti käytettävissä olevia 
ohjelmistoja ja avointa lähdekoodia;
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Or. pt

Tarkistus 287
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, millä 
tavoin direktiiveillä 2004/17/EY ja 
2004/18/EY julkisia tavarahankintoja 
koskevista sopimuksista ja niiden 
täytäntöönpanolla tuetaan tutkimusta ja 
innovointia, ja tarvittaessa määrittämään 
parhaat käytänteet; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita pohtimaan 
innovaatioindikaattorien kehittämistä 
julkisia hankintoja koskevia sopimuksia 
varten; 

Or. fr

Tarkistus 288
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kiinnittää huomiota siihen, että 
esikaupalliset hankinnat myötävaikuttavat 
julkisten palvelujen parantamiseen ja 
vähentävät tieteellisten tulosten 
markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa 
erityisesti silloin, kun julkinen ostaja 
vaatii osallistuvia yrityksiä myöntämään 
henkisen omaisuuden oikeuksia 
kolmansille osapuolille oikeudenmukaisin 
ja kohtuullisin markkinaehdoin; kehottaa 
komissiota uudestaan laatimaan hyvien 
käytäntöjen oppaan esikaupallisia 
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hankintoja varten ja tekemään yhteistyötä 
jäsenvaltioiden kanssa alue- ja 
paikallisviranomaisten tietämyksen 
lisäämiseksi; muistuttaa, että 
teknologiayhteisöjen avulla voidaan 
suunnata uuden teknologian varhaista 
markkinakehitystä viranomaisten 
tarpeiden mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 289
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
15 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 
2020 mennessä, ja kehottaa edistämään 
vastuuntuntoista energiankulutusta 
etenkin asentamalla älykkäitä 
sähkömittareita 50 prosenttiin 
kotitalouksista vuoteen 2015 mennessä;
huomauttaa myös, että TVT-alan 
ekologista jalanjälkeä pitäisi pienentää 
50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä;

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan 
pääpainopisteenä olisi oltava, että 
Euroopasta tehdään resurssitehokkaan 
yhteiskunnan maailmanlaajuinen johtaja;
katsoo tältä osin, että älykkäiden 
energiaverkkojen, älykkäiden 
sähkömittareiden, älykkään liikenteen, 
älykkään vesihuollon ja sähköisten 
terveydenhuoltopalvelujen kaltaisia 
sovelluksia on pidettävä 2015.eu-
asialistan keskeisinä aloitteina;
huomauttaa myös, että TVT-alan 
ekologista jalanjälkeä pitäisi pienentää 
50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä;

Or. en

Tarkistus 290
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
15 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 
2020 mennessä, ja kehottaa edistämään
vastuuntuntoista energiankulutusta etenkin 
asentamalla älykkäitä sähkömittareita
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 
mennessä; huomauttaa myös, että TVT-
alan ekologista jalanjälkeä pitäisi 
pienentää 50 prosentilla vuoteen 2015 
mennessä;

22. katsoo, että 2020.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
20 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 
2020 mennessä ja jotta voidaan edistää
vastuuntuntoista energiankulutusta etenkin 
asentamalla energiatehokasta teknologiaa
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 
mennessä; huomauttaa myös, että TVT-
alan olisi pyrittävä ylittämään EU:n 
tavoitteet vuodeksi 2020 vuoteen 2015 
mennessä ICT4EE-foorumin kehitettyä 
menetelmiä yhteistyössä kansainvälisten 
standardointielinten kanssa;

Or. en

Tarkistus 291
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
15 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 
2020 mennessä, ja kehottaa edistämään 
vastuuntuntoista energiankulutusta etenkin 
asentamalla älykkäitä sähkömittareita 
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 
mennessä; huomauttaa myös, että TVT-
alan ekologista jalanjälkeä pitäisi 
pienentää 50 prosentilla vuoteen 2015 
mennessä;

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
20 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 
2020 mennessä, ja kehottaa edistämään 
vastuuntuntoista energiankulutusta etenkin 
asentamalla älykkäitä sähkömittareita 
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 
mennessä; huomauttaa myös, että TVT-
alan olisi pyrittävä ylittämään EU:n 
tavoitteet vuodeksi 2020 vuoteen 2015 
mennessä kansainvälisten 
standardointielinten kehitettyä
menetelmiä yhteistyössä 
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ICT4EE-foorumin kanssa;

Or. en

Tarkistus 292
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
15 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 
2020 mennessä, ja kehottaa edistämään
vastuuntuntoista energiankulutusta etenkin 
asentamalla älykkäitä sähkömittareita 
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 
mennessä; huomauttaa myös, että TVT-
alan ekologista jalanjälkeä pitäisi pienentää 
50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä;

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
huomattava osa 20 prosentin tavoitteesta 
vuoteen 2020 mennessä (ja merkittävästi 
enemmän toivotusta 30 prosentin 
vähennystavoitteesta) ja jotta voidaan 
edistää vastuuntuntoista energiankulutusta 
etenkin asentamalla älykkäitä 
sähkömittareita 50 prosenttiin 
kotitalouksista vuoteen 2015 mennessä; 
huomauttaa myös, että TVT-alan 
ekologista jalanjälkeä pitäisi pienentää 
50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä;

Or. en

Tarkistus 293
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
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15 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 
2020 mennessä, ja kehottaa edistämään 
vastuuntuntoista energiankulutusta etenkin 
asentamalla älykkäitä sähkömittareita 
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 
mennessä; huomauttaa myös, että 
TVT-alan ekologista jalanjälkeä pitäisi 
pienentää 50 prosentilla vuoteen 2015 
mennessä;

15 prosenttia keskeisillä aloilla 
vuoteen 2020 mennessä, ja kehottaa 
edistämään vastuuntuntoista 
energiankulutusta etenkin asentamalla 
älykkäitä sähkömittareita 50 prosenttiin 
kotitalouksista vuoteen 2015 mennessä; 
huomauttaa myös, että TVT alan 
ekologista jalanjälkeä pitäisi pienentää 50 
prosentilla vuoteen 2015 mennessä; 
kehottaa julkista sektoria vähentämään 
paperin kulutusta 50 prosentilla 
vuoteen 2015 mennessä;

Or. el

Tarkistus 294
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata
15 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 
2020 mennessä, ja kehottaa edistämään 
vastuuntuntoista energiankulutusta etenkin 
asentamalla älykkäitä sähkömittareita 
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 
mennessä; huomauttaa myös, että 
TVT-alan ekologista jalanjälkeä pitäisi 
pienentää 50 prosentilla vuoteen 2015 
mennessä;

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä 
pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT 
vähähiiliseen talouteen; kehottaa 
hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta 
hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 
15 prosenttia keskeisillä aloilla 
vuoteen 2020 mennessä, ja kehottaa 
edistämään vastuuntuntoista 
energiankulutusta etenkin asentamalla 
älykkäitä sähkömittareita ja muita 
energiatehokkaita tekniikoita 
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 
mennessä;

Or. el
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Tarkistus 295
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. huomauttaa, että 
energiankulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevan yhteisen menettelytavan 
käyttöönotto on ainoa keino varmistaa 
jäsenvaltioissa tuotetun tiedon 
vertailukelpoisuus; huomauttaa lisäksi, 
että TVT:n standardointi olisi aloitettava 
nopeasti, jotta varmistetaan, että EU:n 
kansalaisia ja yrityksiä hyödyttävät 
tekniikat ja palvelut siirretään verkkoon;

Or. it

Tarkistus 296
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että TVT voisi parantaa 
tieliikennettä ja tuoda Eurooppaan entistä 
turvallisempia, älykkäämpiä ja 
ympäristöystävällisempiä autoja; kehottaa 
sen vuoksi komissiota sisällyttämään 
digitaalistrategiaan älykkäiden autojen ja 
älykkäiden teiden ekologiset 
mahdollisuudet sekä ajoneuvosta 
ajoneuvoon (V2V)- ja ajoneuvosta 
tienvarteen (V2R) -laitteita koskevat 
T&K-pilottihankkeet, jotka voivat tuoda 
Euroopan TVT-yrityksille uusia
liiketoimintamahdollisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 297
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että kansainvälisessä 
kaupassa olisi noudatettava reilun 
kaupan periaatetta, jotta voidaan 
saavuttaa asianmukainen tasapaino 
markkinoiden avaamisen ja talouden eri 
alojen perustellun suojan välillä siten, 
että erityisenä painopisteenä ovat työehdot 
ja sosiaaliset olot;

Or. en

Tarkistus 298
Anni Podimata, Robert Goebbels, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että digitaalistrategian 
suuret mahdollisuudet eivät liity 
ainoastaan TVT-alaa koskeviin tuleviin 
haasteisiin vaan että ne ovat paljon 
laajempia ja liittyvät suoraan EU:n 
tavoitteisiin, jotta voidaan saavuttaa 
tuottava osaamistalous, parantaa 
Euroopan talouden kilpailukykyä 
innovoivilla toimialoilla, edistää 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja julkisten palvelujen 
saatavuutta kaikille, tehostaa 
työpaikkojen luomista Euroopan 
työmarkkinoilla ja näin edistää yleensä 
uutta, kestävää EU:n kasvumallia;

Or. en
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Tarkistus 299
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. palauttaa mieliin, että Euroopan 
tuleva kilpailukyky ja sen mahdollisuudet 
toipua nykyisestä talouskriisistä riippuvat 
suurelta osin sen kyvystä helpottaa TVT:n 
laajaa ja tehokasta käyttöä yrityksissä; 
muistuttaa kuitenkin, että pk-yritykset 
ovat vielä selvästi jäljessä suurista 
yrityksistä; pyytää jäsenvaltioita ja 
komissiota lujittamaan TVT:n käyttöä 
koskevia pk-yritysten tukitoimia niiden 
tuottavuuden lisäämiseksi;

Or. es

Tarkistus 300
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että kaikkien poliittisten tasojen 
(EU, kansallinen ja alueellinen taso) 
vastuunotto 2015.eu-asialistasta sekä 
poliittinen näkyvyys ovat keskeisiä 
edellytyksiä asialistan tehokkaalle 
toimeenpanolle; ehdottaa tässä yhteydessä, 
että järjestetään määräajoin digitaalista 
asialistaa koskevia huippukokouksia, joissa 
tarkastellaan edistymistä unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla ja voimistetaan 
poliittisia kannustimia;

23. katsoo, että kaikkien poliittisten tasojen 
(EU, kansallinen ja alueellinen taso) 
vastuunotto 2015.eu-asialistasta monen 
tason hallinnon hengessä sekä poliittinen 
näkyvyys ovat keskeisiä edellytyksiä 
asialistan tehokkaalle toimeenpanolle; 
ehdottaa tässä yhteydessä, että järjestetään 
määräajoin digitaalista asialistaa koskevia 
huippukokouksia, joissa tarkastellaan 
edistymistä unionin ja jäsenvaltioiden 
tasolla ja voimistetaan poliittisia 
kannustimia;

Or. en
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Tarkistus 301
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että kaikkien poliittisten tasojen 
(EU, kansallinen ja alueellinen taso) 
vastuunotto 2015.eu-asialistasta sekä 
poliittinen näkyvyys ovat keskeisiä 
edellytyksiä asialistan tehokkaalle 
toimeenpanolle; ehdottaa tässä yhteydessä, 
että järjestetään määräajoin digitaalista 
asialistaa koskevia huippukokouksia, joissa 
tarkastellaan edistymistä unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla ja voimistetaan 
poliittisia kannustimia;

23. katsoo, että kaikkien poliittisten ja 
alueellisten tasojen (EU, kansallinen ja 
alueellinen taso) vastuunotto 2015.eu-
asialistasta sekä poliittinen näkyvyys ovat 
keskeisiä edellytyksiä asialistan 
tehokkaalle toimeenpanolle; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että järjestetään määräajoin 
digitaalista asialistaa koskevia 
huippukokouksia, joissa tarkastellaan 
edistymistä unionin ja jäsenvaltioiden 
tasolla ja voimistetaan poliittisia 
kannustimia;

Or. el

Tarkistus 302
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kiinnittää komission huomiota 
erityisesti tarpeeseen asettaa ns. 
SMART-tavoitteita (erityisiä, mitattavissa 
olevia, asianmukaisia, realistisia ja 
ajallisesti määrättyjä) ja hyväksyä 
toimintasuunnitelma kaikkien 
asianmukaisten EU-välineiden 
käyttämiseksi: rahoitus, ei-sitovat 
säädökset, toimeenpano ja tarpeen mukaan 
kohdistettu lainsäädäntö;

24. kiinnittää komission huomiota 
erityisesti tarpeeseen asettaa ns. 
SMART-tavoitteita (erityisiä, mitattavissa
olevia, asianmukaisia, realistisia ja 
ajallisesti määrättyjä) ja hyväksyä 
toimintasuunnitelma kaikkien 
asianmukaisten EU-välineiden 
käyttämiseksi: rahoitus, ei-sitovat 
säädökset, toimeenpano ja tarpeen mukaan 
kohdistettu lainsäädäntö kaikilla 
asiaankuuluvilla politiikan aloilla (eli 
sähköistä viestintää koskevassa 
politiikassa sekä koulutus-, tutkimus-, 
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innovaatio- ja koheesiopolitiikassa); 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan tätä alaa koskevien EU:n 
sekä kansallisten ja alueellisten ohjelmien 
asianmukaisen koordinoinnin;

Or. en

Tarkistus 303
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kiinnittää komission huomiota 
erityisesti tarpeeseen asettaa ns. 
SMART-tavoitteita (erityisiä, mitattavissa 
olevia, asianmukaisia, realistisia ja 
ajallisesti määrättyjä) ja hyväksyä 
toimintasuunnitelma kaikkien 
asianmukaisten EU-välineiden
käyttämiseksi: rahoitus, ei-sitovat 
säädökset, toimeenpano ja tarpeen mukaan 
kohdistettu lainsäädäntö;

24. kiinnittää komission huomiota 
erityisesti tarpeeseen asettaa ns. 
SMART-tavoitteita (erityisiä, mitattavissa 
olevia, asianmukaisia, realistisia ja 
ajallisesti määrättyjä) ja hyväksyä 
toimintasuunnitelma kaikkien 
asianmukaisten EU-välineiden 
käyttämiseksi: rahoitus, ei-sitovat 
säädökset, toimeenpano ja tarpeen mukaan 
kohdistettu lainsäädäntö; kehottaa 
tarkastelemaan säännöllisesti 2015.eu-
strategian saavutuksia käyttäen laajaa 
valikoimaa indikaattoreita, joiden avulla 
voidaan toteuttaa sosiaalisten vaikutusten 
laadullinen analyysi;

Or. en


