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Tarkistus 37
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 170 artiklan, 171 artiklan 1 
kohdan ja 172 ja 174 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 38
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 39
Rachida Dati
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Nopeiden internetyhteyksien varmistaminen on prioriteetti, jonka on liityttävä tiiviisti yhteen 
kaikkien kansalaisten laajalle levinneen internetin turvallisen käyttömahdollisuuden kanssa.  
Digitaaliseen maailmaan liittyvien välineiden demokratisointi on välttämätön vaihe, johon 
täytyy liittyä rakenteiden vahvistaminen ja vastuullisen digitaalisen käyttäytymisen alalla 
annettava koulutus.

Tarkistus 40
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Televiestintäverkoista ja -palveluista 
tulee jatkuvasti yhä enemmän 
internetpohjaisia infrastruktuureja, ja 
laajakaistaverkot ja digitaalipalvelut 
liittyvät kiinteästi toisiinsa. Internetistä 
tulee määräävä foorumi viestinnälle, 
palveluille ja liiketoiminnalle. Nopeiden 
internetyhteyksien ja digitaalisten julkisen 

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

palvelun velvoitteen mukaisten palvelujen 
saatavuus kaikkialla Euroopassa on 
olennaista talouskasvun, kilpailukyvyn, 
sosiaalisen osallisuuden ja 
sisämarkkinoiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 41
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Liki 500 miljoonan nopeaa 
laajakaistaa käyttävän kansalaisen 
muodostamat eurooppalaiset markkinat 
toimisivat edelläkävijänä 
sisämarkkinoiden kehitykselle ja loisivat 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen 
käyttäjien kriittisen massan, joka tuo 
uusia mahdollisuuksia kaikkien alueiden 
ulottuville, rikastaa kaikkia käyttäjiä ja 
antaa unionille valmiudet nousta 
maailman johtavaksi tietoon perustuvaksi 
taloudeksi. Nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen nopea yleistyminen 
on ratkaisevaa unionin tuottavuuden 
kehittymisen ja sellaisten uusien ja 
pienten yritysten syntymisen kannalta, 
jotka voivat olla johtavia eri aloilla, 
esimerkiksi terveydenhoidon, tuotannon 
ja palvelujen aloilla.

Or. en

Tarkistus 42
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 b) Laajakaistaliikenteen kehitys 
osoittaa, että kaistanleveyden kysyntä on 
edelleen kyltymätöntä.
Mobiilitietoliikenteen kysyntä kasvaa 
50 prosenttia vuosittain ja perustuu 
kaistanleveyttä vaativiin sovelluksiin ja 
palveluihin, internetin käyttäjämäärän 
kasvuun ja verkkosisällön, erityisesti 
videoiden, lisääntymiseen. 

Or. en

Tarkistus 43
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Tämä laajakaistaliikenteen 
räjähdysmäinen kasvu edellyttää 
kunnianhimoista politiikkaa unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla sekä kiinteän että 
mobiililaajakaistan osalta, jotta unionissa 
aikaansaataisiin enemmän kasvua, 
kilpailukykyä ja tuottavuutta unionissa.

Or. en

Tarkistus 44
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Radiotaajuuspoliittinen ohjelma on 
merkittävä askel unionin 
mobiililaajakaistamahdollisuuksien 
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lisäämiseen, ja näin ollen on ratkaisevan 
tärkeää, että jäsenvaltiot panevat sen 
säännökset nopeasti täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 45
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 e) Keskustelut siitä, miten ja milloin 
700 Mhz:n (694–790 MHz) taajuusalue 
avataan mobiililaajakaistalle, ovat erittäin 
tärkeitä, jotta unioni välttyisi kapasiteetin 
ylärajan vastaantulolta. 

Or. en

Tarkistus 46
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 f) Euroopan parlamentin 11. 
toukokuuta 20111 antamassa 
päätöslauselmassa viitataan tarpeeseen 
toteuttaa toimia muiden taajuusalueiden, 
kuten 700 MHz:n taajuusalueen, 
yhdenmukaistamiseksi.
–––––––––––––––––––

1 P7_TA(2011)0220

Or. en
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Tarkistus 47
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto vahvisti 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 Euroopan 
digitaalistrategian ja kehotti kaikkia 
toimielimiä sitoutumaan sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.
Digitaalistrategian tarkoituksena on
viitoittaa tie, jotta tieto- ja 
viestintätekniikan yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset mahdollisuudet voidaan 
hyödyntää mahdollisimman laajasti, 
erityisesti ottamalla käyttöön nopeat 
laajakaistaverkot sen varmistamiseksi, että 
vuoteen 2020 mennessä kaikkien 

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

eurooppalaisten saatavilla on nopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s:n internetyhteys ja 
vähintään 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista on internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s.
Kuitenkin kun otetaan huomioon yhä 
nopeampiin internetyhteyksiin johtavien 
teknologioiden nopea kehitys, kaikkien 
EU:n kotitalouksien on asianmukaista 
tällä hetkellä pyrkiä saamaan yli 100 
Mbit/s:n tiedonsiirtonopeuden 
internetyhteydet tai yhteydet, jotka ovat 
mahdollisimman lähellä 100 Mbit/s:ää, ja
tarjoamaan vakaat oikeudelliset puitteet, 
jotka kannustavat investoimaan avoimeen 
ja kilpailukykyiseen nopeaan 
internetinfrastruktuuriin ja siihen liittyviin 
palveluihin, luomaan verkkosisällöille ja 
palveluille todelliset sisämarkkinat,
tukemaan aktiivisesti Euroopan rikkaan 
kulttuuriperinnön digitointia ja edistämään 
internetin saamista kaikkien Euroopan 
kansalaisten ulottuville ja käyttöön, 
erityisesti toteuttamalla toimia digitaalisen 
lukutaidon ja esteettömyyden tukemiseksi.
Lisäksi jäsenvaltioiden on laadittava 
nopeita internetyhteyksiä koskevia 
toimintastrategioita ja kohdistettava 
julkisia varoja alueille, joille ei saada 
nopeita yhteyksiä yksityisin investoinnein, 
ja edistettävä nykyaikaisten 
helppopääsyisten verkkopalvelujen 
käyttöä.

Or. en

Tarkistus 49
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto vahvisti 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 Euroopan 

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

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

Or. en

Tarkistus 50
Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Eurooppa-neuvosto vahvisti 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 Euroopan 
digitaalistrategian sen jälkeen, kun 
Euroopan parlamentti oli hyväksynyt 
"Euroopan uuden digitaalisen asialistan: 
2015.eu", ja kehotti kaikkia toimielimiä 
sitoutumaan sen täysimääräiseen 
täytäntöönpanoon. Digitaalistrategian 
tarkoituksena on viitoittaa tie, jotta tieto- ja 
viestintätekniikan yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset mahdollisuudet voidaan 
hyödyntää mahdollisimman laajasti, 
erityisesti ottamalla käyttöön nopeat 
laajakaistaverkot sen varmistamiseksi, että 
vuoteen 2020 mennessä kaikkien 
eurooppalaisten saatavilla on erilaisten 
teknologioiden avulla nopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s:n internetyhteys ja 
vähintään 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista on internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s.
Digitaalistrategialla pyritään tarjoamaan 
vakaat oikeudelliset puitteet, jotka 
kannustavat investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen nopeaan 
internetinfrastruktuuriin ja siihen liittyviin 
palveluihin, luomaan verkkosisällöille ja 
palveluille todelliset sisämarkkinat, 
tukemaan aktiivisesti Euroopan rikkaan 
kulttuuriperinnön digitointia ja edistämään 
internetin saamista kaikkien Euroopan 
kansalaisten ulottuville ja käyttöön, 
erityisesti toteuttamalla toimia digitaalisen 
lukutaidon ja esteettömyyden tukemiseksi.
Lisäksi jäsenvaltioiden on laadittava 
nopeita internetyhteyksiä koskevia 
toimintastrategioita ja kohdistettava 
julkisia varoja alueille, joille ei saada 
nopeita yhteyksiä yksityisin investoinnein, 
ja edistettävä nykyaikaisten 
helppopääsyisten verkkopalvelujen 
käyttöä.
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Or. en

Tarkistus 51
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

ja edistettävä nykyaikaisten 
helppopääsyisten verkkopalvelujen 
käyttöä, jotta kaikille Euroopan 
kansalaisille ja toimialoille annetaan 
mahdollisuudet laajakaistaverkoista 
saatavaan täyteen hyötyyn.

Or. en

Tarkistus 52
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto vahvisti 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 Euroopan 
digitaalistrategian ja kehotti kaikkia 
toimielimiä sitoutumaan sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.
Digitaalistrategian tarkoituksena on 
viitoittaa tie, jotta tieto- ja 
viestintätekniikan yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset mahdollisuudet voidaan 
hyödyntää mahdollisimman laajasti, 
erityisesti ottamalla käyttöön nopeat 
laajakaistaverkot sen varmistamiseksi, että 
vuoteen 2020 mennessä kaikkien 
eurooppalaisten saatavilla on nopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s:n internetyhteys ja 
vähintään 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista on internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s.
Digitaalistrategialla pyritään tarjoamaan 
vakaat oikeudelliset puitteet, jotka 
kannustavat investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen nopeaan 
internetinfrastruktuuriin ja siihen liittyviin 
palveluihin, luomaan verkkosisällöille ja 
palveluille todelliset sisämarkkinat, 
tukemaan aktiivisesti Euroopan rikkaan 
kulttuuriperinnön digitointia ja edistämään 
internetin saamista kaikkien Euroopan 
kansalaisten ulottuville ja käyttöön, 

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

ulottuville ja käyttöön, erityisesti 
toteuttamalla toimia digitaalisen lukutaidon 
ja esteettömyyden tukemiseksi. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on laadittava nopeita 
internetyhteyksiä koskevia 
toimintastrategioita ja kohdistettava 
julkisia varoja alueille, joille ei saada 
nopeita yhteyksiä yksityisin investoinnein, 
ja edistettävä nykyaikaisten 
helppopääsyisten verkkopalvelujen 
käyttöä.

Or. fr

Tarkistus 53
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto vahvisti 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 Euroopan 
digitaalistrategian ja kehotti kaikkia 
toimielimiä sitoutumaan sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.
Digitaalistrategian tarkoituksena on 
viitoittaa tie, jotta tieto- ja 
viestintätekniikan yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset mahdollisuudet voidaan 
hyödyntää mahdollisimman laajasti, 
erityisesti ottamalla käyttöön nopeat 
laajakaistaverkot sen varmistamiseksi, että 
vuoteen 2020 mennessä kaikkien 
eurooppalaisten saatavilla on nopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s:n internetyhteys ja 
vähintään 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista on internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s.
Digitaalistrategialla pyritään tarjoamaan 
vakaat oikeudelliset puitteet, jotka 
kannustavat investoimaan avoimeen ja
kilpailukykyiseen nopeaan 
internetinfrastruktuuriin ja siihen liittyviin 
palveluihin, luomaan verkkosisällöille ja 

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

verkkosisällöille ja palveluille todelliset 
sisämarkkinat, tukemaan aktiivisesti 
Euroopan rikkaan kulttuuriperinnön 
digitointia ja edistämään internetin 
saamista kaikkien Euroopan kansalaisten 
ulottuville ja käyttöön, erityisesti 
toteuttamalla toimia digitaalisen 
lukutaidon, koulutuksen ja esteettömyyden 
tukemiseksi. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
laadittava nopeita internetyhteyksiä 
koskevia toimintastrategioita ja 
kohdistettava julkisia varoja alueille, joille 
ei saada nopeita yhteyksiä yksityisin 
investoinnein, ja edistettävä nykyaikaisten 
helppopääsyisten verkkopalvelujen 
käyttöä.

Or. fr

Perustelu

Digitaaliseen maailmaan liittyvien välineiden demokratisointi on välttämätön vaihe, johon 
täytyy liittyä rakenteiden vahvistaminen ja vastuullisen digitaalisen käyttäytymisen alalla 
annettava koulutus.

Tarkistus 54
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kuitulaajakaistayhteyksien ja 
ultranopeiden laajakaistayhteyksien 
käyttö on edelleen epätyydyttävää 
Euroopassa, kun taas muut maailman 
taloudet kuten Kiina, Japani ja Etelä-
Korea ovat ottamassa kansainvälisen 
johtoaseman ja tarjoavat merkittävästi 
suurempaa kapasiteettia ja 1 Gbit/s:n tai 
suurempia nopeuksia. Kuituun 
investoiminen sekä kotona että 
passiivisessa infrastruktuurissa 
runkoyhteysverkossa on ratkaisevan 
tärkeä osatekijä, jos Euroopasta halutaan 
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tehdä uusien innovaatioiden, tiedon ja 
palvelujen alue. 

Or. en

Tarkistus 55
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Unionin kilpailukyvyn 
varmistamiseksi ja eurooppalaisen 
maailmanlaajuisesti johtavan 
palvelutalouden kasvun edistämiseksi 
nykyiset digitaalistrategian tavoitteet olisi 
saavutettava vuoden 2020 sijasta jo 
vuoteen 2015 mennessä.

Or. en

Tarkistus 56
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Vuoden 2020 tavoitteita olisi 
tarkistettava ja olisi tavoiteltava sitä, että 
Euroopalla olisi maailman nopeimmat 
laajakaistayhteydet, ja tämän 
aikaansaamiseksi olisi pyrittävä 
varmistamaan, että vuoteen 2020 
mennessä kaikilla eurooppalaisilla on 
käytettävissään 100 Mbit/s:n yhteys ja että 
50 prosentilla EU:n kotitalouksista on 
käytettävissään 1 Gbit/s:n tai sitä 
nopeampi yhteys. Hankkeiden, jotka 
voivat saada tässä asetuksessa tarkoitettua 
rahoitusta, olisi toimitettava 
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maaseutualueille vähintään 100 Mbit/s:n 
ja tiheään asutuille tai kaupunkialueille 
vähintään 1 Gbit/s:n yhteydet. 

Or. en

Tarkistus 57
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun" 
todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkinen tuki on siis alalla tarpeen,
ja erityistä huomiota on kiinnitettävä 
passiivisten infrastruktuurien käyttöön ja 
tarvittaessa tulevaan alueelliseen tai 
paikalliseen julkiseen hyödyntämiseen 
silloin, kun kannustimet yksityisiin 
investointeihin ovat yleensä heikommat, 
ja tällöin olisi turvattava maksimaalinen 
kilpailu viestintäketjun muissa osissa 
aktiivisista infrastruktuureista sähköisiin 
palveluihin.

Or. en

Perustelu

Passiivisten televiestintäinfrastruktuurien käytölle ja tarvittaessa niiden tulevalla julkiselle 
hyödyntämiselle myönnettävän julkisen tuen olisi oltava oikeasuhteista siihen kannustimien 
puutteeseen nähden, joka estää monilukuiset yksityiset investoinnit tällä alalla, jotta 
vähennetään mahdollisten monopolististen suuntausten tai käyttäytymismuotojen riskejä 
tilanteissa, joissa tärkeät infrastruktuurit ovat vähälukuisten toimijoiden hallinnassa. 
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Tarkistus 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun" 
todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Näin ollen julkinen tuki on tarpeen
ja se olisi kohdennettava alueille, joilta 
kaupalliset aloitteet nykyisen tai 
ennakoidun kysynnän tyydyttämiseksi 
puuttuvat. Julkinen tuki ei saa vääristää 
kilpailua eikä vahvistaa joidenkin 
markkinatoimijoiden hallitsevaa asemaa 
tai luoda esteitä yksityisille 
investoinneille.

Or. en

Perustelu

On syytä korostaa, että julkista tukea pitäisi myöntää ainoastaan sellaisissa olosuhteissa, 
joissa yksityinen sektori ei muutoin ryhdy investointeihin. Koska väestörakenne on 
muuttumassa ja kaupungistuminen jatkuu, julkisen tuen myöntämisessä investoinneille olisi 
lisäksi otettava huomioon tuleva kysyntä. 

Tarkistus 59
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun" 
todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkinen tuki investoinneille 
nopeampiin verkkoihin voi olla tarpeen, 
mutta se olisi suunnattava alueille, joilta 
puuttuu kannustimia investointeihin. 
Julkinen tuki on siis alalla tarpeen, mutta 
se ei saa kohtuuttomasti vääristää kilpailua, 
syrjäyttää yksityisiä investointeja tai luoda 
esteitä investoinneille.

Or. en

Tarkistus 60
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun" 
todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkiset investoinnit nopeisiin ja 
ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin olisi 
tarkasti kohdennettava harvaan ja 
tiheään asutuille alueille, joilta puuttuu 
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kaupallisia kannustimia investointeihin. 
Julkinen tuki on alalla tarpeen, mutta se ei 
saa kohtuuttomasti vääristää kilpailua eikä 
luoda esteitä investoinneille.

Or. en

Tarkistus 61
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 62
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ultranopea laajakaista tiheään 
asutuilla tai kaupunkialueilla on 
ratkaisevan tärkeä, jotta Eurooppa voisi 
saada nykyaikaisesta internet-taloudesta 
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juontuvat, talouskasvuun liittyvät 
merkittävät hyödyt. Kaupungit, jotka 
voivat tarjota maailman johtavia 
laajakaistanopeuksia, vetävät puoleensa 
innovaatioita, investointeja, tietoa ja 
yrittäjyyttä ja hyödyttävät koko unionia. 
Vaikka yksityisten investointien olisi 
edelleen oltava tärkein edistävä tekijä, 
julkiset investoinnit, erityisesti passiivisiin 
infrastruktuureihin, joilla on hyvin pitkät 
takaisinmaksuajat, voisivat lisätä 
sellaisten ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönottoa, jotka 
tarjoavat 1 Gbit/s:n nopeuksia ja 
mahdollisuutta nostaa tämä 10 Gbit/s:iin 
tai suuremmaksi, 

Or. en

Tarkistus 63
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE494.476v01-00 22/141 AM\909449FI.doc

FI

toteutumista haittaavien pullonkaulojen 
poistamista.

toteutumista haittaavien pullonkaulojen 
poistamista.

Digitaalisten sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamiseksi varmistetaan 
Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan 
kuuluvan toiminnan tiivis yhteistyö ja 
yhteensovittaminen kansallisten ja 
alueellisten laajakaistatoimien kanssa 
sekä energia- ja liikenneinfrastruktuurin 
käyttöönotto.

Or. en

Tarkistus 64
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



AM\909449FI.doc 23/141 PE494.476v01-00

FI

Tarkistus 65
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Koska julkisilla elimillä on lupa 
vastaanottaa avustuksia, kun taas 
innovatiiviset rahoitusvälineet on 
tarkoitettu lähinnä yksityisille 
investoijille, on pidettävä erityistä huolta 
siitä, että varat jaetaan tasapainoisella 
tavalla. 

Or. fr

Tarkistus 66
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Laajakaistaverkkojen alalla toimet ovat 
unionin politiikan, säännösten ja ohjeiden 
mukaisia. Tähän sisältyvät 
televiestintämarkkinoiden säännöt ja 
suuntaviivat sekä erityisesti vuonna 2009 
hyväksytty sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmä, jossa tarjotaan 
johdonmukainen, luotettava ja joustava 
lähestymistapa sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sääntelyyn nopeasti muuttuvilla 
markkinoilla. Sääntöjen täytäntöönpanosta 
vastaavat kansalliset sääntelyviranomaiset 
sekä Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelin 
(BEREC). Vuonna 2010 annetulla 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoja 
(Next Generation Access, NGA) 

(7) Laajakaistaverkkojen alalla toimet ovat 
unionin politiikan, säännösten ja ohjeiden 
mukaisia. Tähän sisältyvät 
televiestintämarkkinoiden säännöt ja 
suuntaviivat sekä erityisesti vuonna 2009 
hyväksytty sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmä, jossa tarjotaan 
johdonmukainen, luotettava ja joustava 
lähestymistapa sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sääntelyyn nopeasti muuttuvilla 
markkinoilla. Sääntöjen täytäntöönpanosta 
vastaavat kansalliset sääntelyviranomaiset 
sekä Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelin 
(BEREC). Tähän sisältyvät tarvittaessa 
myös valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean 
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koskevalla suosituksella pyritään 
edistämään sisämarkkinoiden kehitystä 
vahvistamalla oikeusvarmuutta ja 
edistämällä investointeja, kilpailua ja
innovointia laajakaistapalvelujen 
markkinoilla erityisesti siirryttäessä 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin 
(NGA).

käyttöönoton yhteydessä annetut yhteisön 
suuntaviivat, joissa annetaan ohjeita 
julkisen rahoituksen soveltamiseen 
laajakaistahankkeisiin ja asetetaan 
tiukkoja kriteerejä valtion rahoituksen 
soveltamiselle ja näiden suuntaviivojen 
mukaisesti arvioitavista hankkeista 
ilmoittamiselle. Vuonna 2010 annetulla 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoja 
(Next Generation Access, NGA) 
koskevalla suosituksella pyritään 
edistämään sisämarkkinoiden kehitystä 
vahvistamalla oikeusvarmuutta ja 
edistämällä investointeja, kilpailua ja 
innovointia laajakaistapalvelujen 
markkinoilla erityisesti siirryttäessä 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin 
(NGA).

Or. en

Tarkistus 67
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Unionin tasolla käytettävissä olevat 
taloudelliset resurssit ovat niukat, joten 
Verkkojen Eurooppa -väline olisi 
keskitettävä yhteistä etua koskeville 
hankkeille, jotka tarjoavat eniten 
eurooppalaista lisäarvoa. Televiestinnän 
alalla rahoitusapu olisi pääasiassa 
kohdennettava hankkeille, jotka luovat 
laajakaistan kysyntää, mukaan lukien 
eurooppalaisen digitaalipalvelujen 
infrastruktuurin rakentaminen, jonka 
pitäisi puolestaan vilkastuttaa 
laajakaistaverkon käyttöönottoon tehtäviä 
investointeja. 

Or. en
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Tarkistus 68
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Avointen ja kilpailukykyisten 
markkinoiden järjestelmässä unionin 
toimet voivat olla tarpeen 
markkinahäiriöiden poistamiseksi ja kun 
100 Mbit/s:n nopeuksien jakeluun 
maaseutualueilla tai 1 Gbit/s:n tai 
suurempien nopeuksien jakeluun 
kaupunkialueilla ei ole liiketaloudellisia 
perusteita. Tarjoamalla taloudellista tukea 
ja ylimääräistä taloudellista vipuvoimaa 
infrastruktuurihankkeille unioni voi 
osaltaan edistää Euroopan laajuisten 
verkkojen perustamista ja kehittämistä 
televiestinnän alalla, jolloin saadaan aikaan 
suurempia hyötyjä markkinoihin 
kohdistuvien vaikutusten, hallinnon 
tehokkuuden ja resurssien käytön osalta.

Or. en

Tarkistus 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Avointen ja kilpailukykyisten 
markkinoiden järjestelmässä unionin 
toimet ovat tarpeen markkinahäiriöiden 
poistamiseksi. Tarjoamalla taloudellista
tukea ja ylimääräistä taloudellista
vipuvoimaa infrastruktuurihankkeille 
unioni voi osaltaan edistää Euroopan 
laajuisten verkkojen perustamista ja 

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

kehittämistä televiestinnän alalla, jolloin 
saadaan aikaan suurempia hyötyjä 
markkinoihin kohdistuvien vaikutusten, 
hallinnon tehokkuuden ja resurssien käytön 
osalta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää paitsi keskittyä nykytilanteeseen tietyllä alueella myös ottaa huomioon ennusteet 
tulevasta kehityksestä. Jos esimerkiksi kaupungistumisen etenemisestä johtuen tietyllä 
alueella kysynnän odotetaan vastaisuudessa vähenevän, julkisen tuen myöntäminen 
investoinneille voi olla tarkoituksenmukaista. Vastaavasti kaupunkialueella, joka on tällä 
hetkellä riittävästi katettu, kysyntä voi tulevaisuudessa kasvaa, ja tuleva kysyntä voidaan 
tyydyttää vain tekemällä nyt investointeja. 

Tarkistus 70
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 71
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Laajakaistan julkinen rahoitus olisi 
käytettävä ainoastaan 
infrastruktuureihin, jotka ovat avoinna 
kilpailulle. Vain verkot, jotka ovat 
avoimia kilpailulle siten, että kolmannet 
osapuolet saavat verkon käyttöoikeuden 
niille myönnettävällä valtuutuksella, 
voivat tuottaa kohtuuhintaisia, 
kilpailukykyisiä palveluja ja innovointia 
kuluttajille ja yrityksille.

Or. en

Tarkistus 72
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Paikallis- ja alueviranomaisilla on 
tärkeä tehtävä yleisön kanssa käytävän 
valistuneen vuoropuhelun edistämisessä, 
kansalaisten huolten käsittelyssä heidän 
omalla tasollaan ja yhteistyön 
mahdollistamisessa tieto- ja 
viestintätekniikan innovaatioiden 
käyttäjien ja niiden tuottajien välillä 
valtiojohdon ja hallinnon eri tasoilla. 

Or. fr

Tarkistus 73
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 b) On ratkaisevan tärkeää varmistaa, 
että kuluttajat pääsevät helposti 
tutustumaan ja jakamaan valitsemaansa 
sisältöä, palveluja ja sovelluksia yhden 
ainoan internetyhteyden kautta, jotta 
unionin digitaaliset sisämarkkinat 
saadaan toteutettua. Muistuttaa tässä 
yhteydessä Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen (BEREC) toukokuun 
2012 tutkimustuloksista, jotka osoittavat, 
että ainakin 20 prosenttia langattoman 
internetin käyttäjistä kärsii 
jonkintyyppisistä rajoituksista 
mahdollisuuksissaan käyttää internet-
välitteisiä puheluita (VoIP-palvelut).
Kilpailun odotetaan kurinalaistavan 
operaattoreita, mutta edistyminen on ollut 
hyvin hidasta ja tämän asetuksen 
mukaisilta julkisesti rahoitetuilta 
televiestintäverkoilta olisi siksi kiellettävä 
laillisten palvelujen estäminen.

Or. en

Tarkistus 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Yhteenliittämismekanismin 
täytäntöönpano Euroopassa ei saa haitata 
koheesiopolitiikan tavoitteiden 
toteuttamista. Esitettyjen toimenpiteiden 
toteutus ei saa aiheuttaa byrokratian tai 
hallinnollisten rasitteiden lisääntymistä, 
ja enemmän tietoja ja selvityksiä olisi 
annettava siitä, miten uusia 
rahoitusvälineitä ja niiden vipuvaikutusta 
käytetään, sekä laadittava tutkimus niiden 
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tehokkuudesta. 

Or. fr

Tarkistus 75
Teresa Riera Madurell

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 ja 
muiden unionin ohjelmien ja aloitteiden, 
kuten rakenne- ja koheesiorahastojen, 
toiminnan täydentämiseksi niin, että 
vältetään kuitenkin päällekkäisyyttä tai 
laiminlyöntejä ja byrokratian ja 
hallinnollisten rasitteiden lisääntymistä.

Or. en

Tarkistus 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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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
toimilla olisi pyrittävä näiden kahden 
digitaalisten televiestintäverkkojen 
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseen.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, miksi EU:n toimet olisivat synergioiden maksimoinnin edellytys, mutta varmaa 
on, että niillä olisi pyrittävä lisäämään näitä synergioita.

Tarkistus 77
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Laajakaistaverkkojen alalla 
toteutettavien toimien lisäksi on erittäin 
tärkeää myös suosia kysyntää koskevia 
toimia, sillä kysyntä tulee olemaan 
avaintekijä, jolla helpotetaan ja 
vauhditetaan ultranopeiden 
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laajakaistaverkkojen leviämistä koko 
unionissa. Toimet, joilla tuetaan sekä 
ultranopeiden palvelujen varhaisia 
omaksujia että innovatiivisten ja 
digitaalipalvelujen kehittämistä unionin 
tasolla, ovat erittäin tärkeitä, jotta 
digitaalistrategian tavoitteet saavutetaan.

Or. en

Perustelu

Markkinahäiriön riski hyvin nopeiden infrastruktuurien leviämisessä on kysyntäpuolella, 
koska asiakkaat eivät osaa ennakoida tulevien palvelujen hyödyllisyyttä, jotka tulevat 
saataville vasta kun riittävä määrä asiakkaita on liittynyt uuteen infrastruktuuriin. Näin ollen 
on ratkaisevan tärkeää tukea varhaisia omaksujia, jotta vauhditetaan kysynnän lähtemistä 
kasvuun, mikä synnyttää itseään ruokkivan kehyksen, ja innovatiivisia rajatylittäviä 
palveluita. 

Tarkistus 78
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Laajakaistaverkkojen alalla 
toteutettavien toimien lisäksi on erittäin 
tärkeää myös suosia kysyntää koskevia 
toimia, sillä kysyntä tulee olemaan 
avaintekijä, jolla helpotetaan ja 
vauhditetaan ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen leviämistä koko 
unionissa. Toimet, joilla tuetaan sekä 
ultranopeiden palvelujen varhaisia 
omaksujia että innovatiivisten ja 
digitaalipalvelujen kehittämistä unionin 
tasolla, ovat erittäin tärkeitä, jotta 
digitaalistrategian tavoitteet saavutetaan.

Or. en
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Tarkistus 79
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Pk-yritykset ovat EU:n kasvun ydintekijä. Niinpä niiden on oltava myös digitaalisen 
kasvustrategian ytimessä. Niiden olisi oltava aloitteiden ja hankkeiden polttopisteessä, jotta 
varmistetaan, että ne ovat pääasiallisia edunsaajia.

Tarkistus 80
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Laajakaistaverkkojen ja
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
käyttöönotto edistää uusien työpaikkojen 
syntymistä unionissa luomalla uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 
Laajakaistaverkkojen rakentamisella on 
myös välitön työllisyysvaikutus erityisesti
maarakennusalalla.

(12) Työpaikkojen luomisen virkistämisen 
unionissa olisi oltava yksi
laajakaistaverkkojen käytön 
päätavoitteista. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä tietotaidon kehittämiseen ja
televiestintä- ja maarakennusalalla.
Tarjoamalla investointimahdollisuuksia 
laajakaista- ja huippunopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto vaatii 
myös sellaisten teknisten taitojen 
kehittämistä, joita tarvitaan näiden 
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infrastruktuurien käytössä ja 
ylläpitämisessä. 

Or. fr

Tarkistus 81
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
käyttöönotto edistää uusien työpaikkojen 
syntymistä unionissa luomalla uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.
Laajakaistaverkkojen rakentamisella on 
myös välitön työllisyysvaikutus erityisesti 
maarakennusalalla.

(12) Laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
käyttöönotto edistää uusien työpaikkojen 
syntymistä unionissa luomalla uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä 
tarkoituksessa on edistettävä koulutus- ja 
oppisopimusohjelmien kehittämistä 
digitaalialalla. Laajakaistaverkkojen 
rakentamisella on myös välitön 
työllisyysvaikutus erityisesti 
maarakennusalalla.

Or. fr

Perustelu

Digitaalisia välineitä koskevasta koulutuksesta tulee avaintekijä työmarkkinoilla vaadittavien 
taitojen joukossa. Lisäksi digitaalisten välineiden demokratisointiin on liitettävä digitaalisen 
koulutuksen ulottaminen kaikkiin kansalaisiin, jotta he voivat käyttää tällaisia välineitä 
asiantuntevasti ja turvallisesti.

Tarkistus 82
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Laajakaista- ja huippunopeiden 
laajakaistaverkkojen sekä 
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digitaalipalvelujen kehittäminen 
vahvistaa tarvetta laatia eurooppalaiset 
tekniset standardit. Tarvitaan EU:n 
tutkimus- ja kehitysohjelmia ja 
standardointimenettelyjen seurannan 
lisäämistä, jotta EU voisi esittää keskeistä 
roolia televiestintäalalla.

Or. fr

Tarkistus 83
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Nopeilla internet-yhteyksillä on 
tärkeä merkitys, kun toteutetaan uutta 
teknistä infrastruktuuria kuten 
etäresurssipalveluja, supertietokoneita ja 
älykästä tietojenkäsittelyä, jotta EU voi 
olla johtoasemassa tieteessä, 
teknologiassa ja teollisuudessa.

Or. en

Tarkistus 84
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Vuoteen 2015 mennessä kaikkien
eurooppalaisilla tutkimus- ja 
akateemisilla laitoksilla pitäisi olla 
yhteydet ultranopeisiin Gbit/s-verkkoihin, 
jotta ne muodostavat eurooppalaisen 
tutkimusalueen intranetin, joka tehostaa 
tutkimuksen verkostoitumista, sähköisten 
infrastruktuurien jakamista ja 
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tietotekniikkaa hyödyntävää tiedettä.

Or. en

Tarkistus 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Infrastruktuuriin liittyvien uusien 
mahdollisuuksien ja uusien 
innovatiivisten ja yhteentoimivien 
palvelujen yhdistelmän pitäisi synnyttää 
itseään ruokkiva kehä, koska ne 
stimuloivat huippunopean laajakaistan 
kasvavaa kysyntää, johon on 
liiketoiminnallisessa mielessä järkevää 
vastata.

Or. fr

Tarkistus 86
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
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.
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Televiestintä- ja energiainfrastruktuurin 
kehittämisen, käytön ja ylläpidon väliset 
synergiat tulevat olemaan keskeisessä 
roolissa unionin 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
kehittäminen edistää osaltaan unionin 
tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi tarjoamalla 
energiatehokkaita ratkaisuja monille 
Euroopan talouden aloille. Tämä 
myönteinen vaikutus on merkittävämpi 
kuin pääasiassa laajakaistaverkkojen 
rakentamiseen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien toimintaan liittyvä 
kasvava energia- ja resurssikysyntä.

Or. en

Perustelu

Tutkimukset ovat osoittaneet, että verkkopohjaisilla palveluilla kuten etäresurssipalveluilla on 
parempi energiatehokkuus kuin yritysten erillisillä tietotekniikkalaitteistoilla. Lisäksi uudet 
palvelut kuten älykkäät mittausjärjestelmät lisäävät energiatehokkuutta entisestään.

Tarkistus 88
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale



AM\909449FI.doc 37/141 PE494.476v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(14) Energiaverkkoihin liittyvien
laajakaistaverkkojen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien yhteentoimivuus 
mahdollistaa yhdentyneen viestinnän 
energiatehokkaiden, luotettavien ja 
kustannustehokkaiden digitaalisten 
verkkojen käyttöönottamiseksi. Lisäksi
lähentymistä laajennetaan 
yhteenliitettävyyden lisäksi siten, että
energian ja televiestintäpalvelujen
tarjoajat voivat tarjota energia- ja 
televiestintäpalveluja "pakettina".

(14) On tarpeen kiireellisesti edistää 
niiden laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien
yhteentoimivuutta, jotka liittyvät 
energiaverkkoihin, jotka mahdollistavat 
todellisen lähentymisen digitaalisten 
verkkojen käyttöönottamisessa
luotettavalla, kustannustehokkaalla ja 
energiatehokkaalla tavalla. Lisäksi
lähentymisen on ulotuttava 
yhteenliitettävyyttä pidemmälle ja 
mahdollistettava se, että sekä televiestintä-
että energiapalvelujen tarjoajat voivat 
tarjota energia- ja televiestintäpalveluja.

Or. en

Tarkistus 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On tarpeen kerätä tietoja ja 
tilastotietoja julkisista rakennusurakoista, 
jotka todennäköisesti koskevat osittain tai 
kokonaan uuden sukupolven verkkojen 
asentamista, ja laatia näiden töiden 
seuraamista varten sekä 
televiestintäverkkojen eurooppalaisen 
rekisterin luomiseksi tietokanta, jota 
mahdollisuuksien mukaan täydennetään 
energia- ja liikenneverkkoja koskevilla 
vastaavilla tiedoilla. 

Or. fr

Tarkistus 90
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteentoimivien rajatylittävien 
sähköisten viranomaispalvelujen 
kehittäminen, käyttöönotto ja pitkäaikainen 
tarjoaminen vahvistavat sisämarkkinoiden 
toimintaa. Viranomaisia kannustetaan 
tarjoamaan sähköisiä julkisia palveluja, 
jotka edistävät julkisen ja yksityisen 
sektorin vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

(15) Yhteentoimivien rajatylittävien 
sähköisten viranomaispalvelujen 
kehittäminen, käyttöönotto ja pitkäaikainen 
tarjoaminen vahvistavat sisämarkkinoiden 
toimintaa. Viranomaisia kannustetaan 
tarjoamaan sähköisiä julkisia palveluja, 
jotka edistävät julkisen ja yksityisen 
sektorin vaikuttavuutta ja tehokkuutta.
Julkinen tuki näiden palvelujen 
kehittämiselle edelleen ei ainoastaan 
vahvista sisämarkkinoita vaan myös 
voimistaa tietoteknisiä taitoja ja 
vilkastuttaa seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen kysyntää, mikä edistää 
sekä julkisia että yksityisiä investointeja 
infrastruktuurihankkeille tietyillä alueilla.

Or. en

Tarkistus 91
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Nopeiden 
televiestintäinfrastruktuurien saatavuus ei 
tuota tuloksia, ellei saatavilla ole myös 
merkityksellistä ja korkealaatuista 
monikielistä digitaalista sisältöä ja 
digitaalipalveluja, joita tarjotaan niiden 
kautta ja jotka muodostavat Euroopan 
kansalaisia houkuttelevan digitaalisen 
ekosysteemin. On siis erittäin tärkeää 
edistää sitä, että jäsenvaltiot kehittävät 
sähköistä hallintoa, sähköistä 
demokratiaa, verkko-opiskelua ja 
terveydenhuollon sähköisiä järjestelmiä, 
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jotka vahvistavat laajakaistan kysyntää, 
tietoteknisiä taitoja ja sähköisen talouden 
kehittämistä. 

Or. en

Tarkistus 92
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Tietoteknisten taitojen ja tieto- ja 
viestintätekniikan käytön rooli 
koulutuksessa on korvaamaton, jotta 
unioni saavuttaisi poliittiset tavoitteensa. 
Teknologinen lukutaito ei ole ainoastaan 
tavoite, vaan myös erittäin tärkeä väline 
tavoiteltaessa elinikäistä oppimista, 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä 
sosiaalista ja taloudellista kasvua. 

Or. en

Tarkistus 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

vaarantavat sähköisten palvelujen 
sisämarkkinat ja rajoittavat tiedonsaantia.
Sähköisten oppiresurssien saatavilla olon 
parantaminen kaikkialla Euroopassa, 
samalla kun elvytetään yhteistyötä ja 
kumppanuutta oppilaitosten, 
opiskelijoiden ja professorien välillä, olisi 
kustannustehokas tapa nostaa 
koulutuksen laatua ja vahvistaa 
eurooppalaista yhteenkuuluvuutta. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy liitettä koskevaan tarkistukseen, jossa esitetään ehdotus oppiresursseja 
koskevasta eurooppalaisesta palvelualustasta.

Tarkistus 94
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Lisäämällä ja säilyttämällä julkisen 
sektorin elinten hallussa olevan Euroopan 
rikkaan ja moninaisen kulttuurisisällön ja 
tietojen saatavuutta ja avaamalla ne 
uudelleen käyttöä varten tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien rajoissa ruokitaan 
luovuutta sekä edistetään innovointia ja 
yrittäjyyttä. Tässä yhteydessä olisi 
voimakkaasti tuettava Europeana-
digitaalikirjastoa, joka on Euroopan 
kulttuuriperinnön säilyttämisen ja 
digitaalisten kulttuuriresurssien 
innovatiivisen käytön edistämisen 
lippulaivahanke. Esteetön pääsy uudelleen 
käytettäviin monikielisiin resursseihin 
auttaa ylittämään kieliesteet, jotka 
vaarantavat sähköisten palvelujen 
sisämarkkinat ja rajoittavat tiedonsaantia.

Or. en



AM\909449FI.doc 41/141 PE494.476v01-00

FI

Tarkistus 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 96
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Turvallisuuden ja turvatoimien alalla 
kriittiset tietoinfrastruktuurit vahvistavat 
valmiuksia, tietojen jakoa, koordinointia ja 
tietoverkkojen turvallisuuteen kohdistuviin 
uhkiin vastaamista koko unionin alueella.
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tietoverkkojen turvallisuuteen kohdistuviin 
uhkiin vastaamista koko unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 97
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Turvallisuuden ja turvatoimien alalla 
EU:n laajuinen foorumi resurssien, 
tietojärjestelmien ja ohjelmistojen 
jakamiseen verkkoturvallisuuden 
edistämiseksi edesauttaa turvallisen 
ympäristön luomista internetiä käyttäville 
lapsille. Se tarjoaa keskuksille, jotka 
käsittelevät vuosittain satoja tuhansia 
pyyntöjä ja ilmoituksia, mahdollisuuden 
toimia kaikkialla Euroopassa. Kriittiset 
tietoinfrastruktuurit vahvistavat 
valmiuksia, tietojen jakoa, koordinointia ja 
tietoverkkojen turvallisuuteen kohdistuviin 
uhkiin vastaamista koko unionin alueella.
Tässä mielessä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) rooli on 
korvaamaton turvallisuuden, varmuuden 
ja luottamuksen rakentamisessa 
Euroopan digitaalisilla sisämarkkinoilla; 
ENISAa olisi vahvistettava, jotta 
jäsenvaltioita voitaisiin tehokkaasti tukea 
yhtenäisen politiikan ja vahvan 
pätevyyden kehittämisessä turvallisen ja 
varman eurooppalaisen 
digitaaliympäristön luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 98
Rachida Dati
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Jos internet on kaikkien ulottuvilla, on keskityttävä sen käyttöä koskevaan koulutukseen, jotta 
varmistetaan, että sitä käytetään asiantuntevasti ja turvallisesti.

Tarkistus 99
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Turvallisuuden ja turvatoimien alalla 
EU:n laajuinen foorumi resurssien, 
tietojärjestelmien ja ohjelmistojen 
jakamiseen verkkoturvallisuuden 
edistämiseksi edesauttaa turvallisen 
ympäristön luomista internetiä käyttäville 

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

lapsille. Se tarjoaa keskuksille, jotka 
käsittelevät vuosittain satoja tuhansia 
pyyntöjä ja ilmoituksia, mahdollisuuden 
toimia kaikkialla Euroopassa. Kriittisiä 
tietoinfrastruktuureja koskeva hanke 
vahvistaa valmiuksia, tietojen jakoa, 
koordinointia ja tietoverkkojen 
turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin 
vastaamista koko unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 100
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Olisi laadittava 
turvallisuusvaatimuksia, jotta 
varmistetaan yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojan mahdollisimman 
korkea taso ja jotta estetään kaikenlainen 
laiton henkilötietojen jäljittäminen ja 
hyödyntavoittelu.

Or. en

Tarkistus 101
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Digitaalipalvelujen infrastruktuurissa 
toimivia luonteeltaan kaupallisia 
innovatiivisia sovelluksia odotetaan 
syntyvän. Niiden tutkimukseen ja 
testaukseen voidaan myöntää 
yhteisrahoitusta osana Horizon 2020 -

(20) Digitaalipalvelujen infrastruktuurissa 
toimivia luonteeltaan kaupallisia,
sosiaalisia ja koulutusta koskevia
innovatiivisia sovelluksia odotetaan 
syntyvän. Niiden tutkimukseen ja 
testaukseen voidaan myöntää 
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ohjelman tutkimus- ja innovaatiohankkeita 
ja niiden käyttöönottoa koheesiopolitiikan 
puitteissa.

yhteisrahoitusta osana Horizon 2020 -
ohjelman tutkimus- ja innovaatiohankkeita 
ja niiden käyttöönottoa koheesiopolitiikan 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
määrittämisen arviointiperusteet olisi 
vahvistettava, määriteltävä 
yksityiskohtaisesti ja niiden pitäisi taata, 
että ratkaisut ovat teknologisesti 
neutraaleja. Taloudellisia resursseja olisi 
jaettava ratkaisuille, jotka perustuvat 
avoimiin verkkoihin ja tarjoavat vapaan 
pääsyn, jota ei rajoiteta 
minkääntyyppisellä syrjinnällä. 

Or. pl

Tarkistus 103
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
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valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti. Näillä toimilla ei 
tulisi muuttaa ja poistaa hankkeita 
lyhyellä aikavälillä ja siten uhata oikeus-
tai investointivarmuutta markkinoilla. 
Komission olisi ilmoitettava asiasta 
Euroopan parlamentille ennen kuin 
yhteistä etua koskevia hankkeita lisätään 
tai poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 104
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
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markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

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

Or. en

Tarkistus 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
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vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti ottaen huomioon 
markkinatoimijoiden 
investointivarmuuden.

Or. en

Tarkistus 106
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenne- ja energia-
alan kanssa. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 107
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 108
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
suuntaviivat niiden Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen määrittelemiseksi, 
joiden kehittämiseen, täytäntöönpanoon, 
käyttöönottoon, yhteenliittämiseen ja 
yhteentoimivuuteen myönnetään tukea 
asetuksen XXX (Verkkojen Eurooppa -
välineestä annettu asetus) mukaisesti.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
suuntaviivat niiden Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen määrittelemiseksi, 
joiden kehittämiseen, täytäntöönpanoon, 
käyttöönottoon, yhteenliittämiseen ja 
yhteentoimivuuteen myönnetään tukea 
asetuksen XXX (Verkkojen Eurooppa -
välineestä annettu asetus) mukaisesti.

Tuki on keskitettävä toimille, jotka ovat 
välttämättömiä markkinahäiriön 
välttämiseksi, ja sen on oltava relevanttien 
unionin politiikan, säännösten ja ohjeiden 
mukaisia, joita ovat esimerkiksi 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen yhteydessä annetut 
yhteisön suuntaviivat. 

Or. en

Perustelu

On syytä muistuttaa, että periaatteessa julkinen tuki on nähtävä yksityisten aloitteiden 
täydentäjänä ja ettei se siksi syrjäytä yksityisiä investointeja, varsinkin kun ajatellaan 
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ultranopeiden laajakaistaverkkojen leviämistä. 

Tarkistus 109
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten kuin viranomaisten arkeen 
edistämällä laajakaistaverkkoja, 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
yhteentoimivuutta ja syrjimätöntä
saatavuutta sekä digitaalista osallisuutta;

Or. ro

Tarkistus 110
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 111
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 112
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa teknologianeutraaliuden 
periaatetta noudattaen, hyödyntäen 
saatavilla olevien teknologiatyyppien 
joukosta niitä, jotka sopivat parhaiten 
digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, mikä vuorostaan helpottaa 
Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa sekä edistää 
eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykypotentiaalia;

Or. en

Tarkistus 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

periaatetta noudattaen Euroopan 
laajuisten digitaalipalvelujen kehittämistä 
ja käyttöönottoa, mikä vuorostaan luo 
myös kysyntää Euroopan laajuiselle 
nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönotolle;

Or. en

Perustelu

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 114
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa, mikä vuorostaan helpottaa 
Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa erityisesti 
maaseutualueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla, joilla yksityiset investoinnit eivät 
ole liiketaloudellisesti kannattavia;

Or. en

Tarkistus 115
Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa teknologisen neutraaliuden 
periaatetta noudattaen, mikä vuorostaan 
helpottaa Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 116
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa teknologisen neutraaliuden 
periaatetta noudattaen, mikä vuorostaan 
helpottaa Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 117
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) lisäävät avointen, nopeiden ja 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
Euroopan laajuista käyttöönottoa, mikä 
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Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa;

vuorostaan helpottaa Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa;

Or. fr

Tarkistus 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(4) helpottavat Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
kestävää käyttöönottoa, yhteentoimivuutta 
ja koordinointia Euroopan tasolla, ylläpitoa 
ja päivittämistä sekä synergioiden 
kehittämistä muiden energia- tai 
liikenneinfrastruktuurien kanssa niiden 
kokonaiskustannusten vähentämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 119
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(4) varmistavat Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien
kestävän käyttöönoton, 
yhteentoimivuuden ja koordinoinnin
Euroopan tasolla, ylläpidon ja 
päivittämisen;

Or. en
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Tarkistus 120
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) takaavat, että Euroopan 
kansalaisilla on kaikkialla EU:n alueella 
yhtäläiset mahdollisuudet käyttää 
Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja 
markkinakeskiarvoa vastaavalla hinnalla.

Or. fr

Perustelu

On syytä painottaa, että EU:n on pyrittävä vähentämään sekä eri alueiden välisiä 
kehityseroja että muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä kuten 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan toisessa alakohdassa 
määrätään.

Tarkistus 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) edistävät korkeaa koulutusta 
edellyttävien virkojen luomista verkkojen 
suunnittelun, käytön ja ylläpidon sekä 
digitaalipalvelujen kehittämisen alalla, 
mikä hyödyttää eurooppalaista 
teollisuutta. 

Or. fr

Tarkistus 122
Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) lisäävät yhteentoimivuutta 
eurooppalaisten eri infrastruktuurien 
välillä.

Or. en

Tarkistus 123
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla 

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 4 artikla

Or. fr

Perustelu

Artiklojen 3 ja 4 paikkaa olisi vaihdettava, jotta painopisteet tulevat ennen määritelmiä.

Tarkistus 124
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'televiestintäverkoilla' 
laajakaistaverkkoja ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuureja,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 125
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'laajakaistaverkoilla' kiinteitä ja
langattomia liityntäverkkoja
(satelliittiverkko mukaan lukien),
täydentävää infrastruktuuria ja 
runkoverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan 
hyvin nopeat yhteydet,

2. 'laajakaistaverkoilla' kiinteitä tai
langattomia liityntäverkkoja
(satelliittiverkko mukaan lukien), joihin 
liittyy ultranopeiden yhteyksien 
tarjoamiseen pystyviä infrastruktuureja,

Or. en

Tarkistus 126
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'laajakaistaverkoilla' kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja
(satelliittiverkko mukaan lukien), 
täydentävää infrastruktuuria ja 
runkoverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan 
hyvin nopeat yhteydet,

2. 'laajakaistaverkoilla' kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja
(satelliittiverkko mukaan lukien), 
täydentävää infrastruktuuria ja 
runkoverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan
nopeat ja hyvin nopeat yhteydet,

Or. ro

Tarkistus 127
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'laajakaistaverkoilla' kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja

2. 'laajakaistaverkoilla' kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja
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(satelliittiverkko mukaan lukien), 
täydentävää infrastruktuuria ja 
runkoverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan
hyvin nopeat yhteydet,

(satelliittiverkko mukaan lukien), 
täydentävää infrastruktuuria ja 
runkoverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan 
nopeat yhteydet,

Or. fr

Tarkistus 128
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'laajakaistaverkoilla' kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja
(satelliittiverkko mukaan lukien), 
täydentävää infrastruktuuria ja 
runkoverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan 
hyvin nopeat yhteydet,

2. 'nopeilla laajakaistaverkoilla' kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja
(satelliittiverkko mukaan lukien), 
täydentävää infrastruktuuria ja 
runkoverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan 
hyvin nopeat yhteydet, ainakin 100 Mbit/s 
asiakasta kohti,

Or. en

Tarkistus 129
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'ultranopeilla laajakaistaverkoilla' 
kiinteitä ja langattomia liityntäverkkoja 
(satelliittiverkko mukaan lukien), 
täydentävää infrastruktuuria ja 
runkoverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan 
hyvin nopeat yhteydet, ainakin 1 Gbit/s 
asiakasta kohti,

Or. en
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Tarkistus 130
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'digitaalipalvelujen infrastruktuureilla' 
sähköisesti, tavallisesti internetissä 
tarjottuja verkotettuja palveluja, jotka 
tarjoavat Euroopan laajuisia 
yhteentoimivia yleishyödyllisiä palveluja ja 
jotka ovat kansalaisten, yritysten ja/tai
hallitusten kannalta luonteeltaan 
mahdollistavia, ja

3. 'infrastruktuurilla' kaikentyyppisiä 
välineitä tai palveluja kaikilla arvoketjun 
tasoilla, joiden edellytetään luovan ja 
tarjoavan Euroopan laajuisia 
yhteentoimivia, yhteisen edun mukaisia
palveluja, joilla on myönteinen vaikutus 
yrityksiin, kansalaisiin ja/tai julkisiin 
viranomaisiin, ja

Or. en

Tarkistus 131
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 'avoimella saatavuudella' 
laajakaistainfrastruktuurin tukkutason 
saatavuutta kaikille sähköisen viestinnän 
operaattoreille yhtäläisin ja syrjimättömin 
ehdoin, jotka mahdollistavat sen, että ne 
voivat kilpailla tasavertaisesti 
infrastruktuurin omistavan tai sitä 
hallinnoivan operaattorin kanssa, millä 
lisätään valinnanvaraa ja kilpailua 
käyttäjille, ja

Or. en

Tarkistus 132
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 'saatavuudella' laajakaistaverkkoihin 
liittyvien järjestelmien ja/tai palvelujen 
asettamista saataville sähköisten 
viestintäverkkojen ja niiden 
liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja 
yhteenliittämisestä7. maaliskuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 2 artiklan 
a alakohdan määritelmän mukaisesti, ja

Or. en

Tarkistus 133
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 'digitaalipalveluilla' palveluja, joita 
toimitetaan digitaalisesti 
infrastruktuurissa, tavallisesti 
internetissä,

Or. en

Tarkistus 134
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. 'aktiivisella infrastruktuurilla' 
infrastruktuureja, jotka tuottavat tai 
käsittelevät signaaleja passiivisen 
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infrastruktuurin avulla,

Or. en

Tarkistus 135
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. 'passiivisella infrastruktuurilla' 
mastoja, kanavointia, kuitua, rakennuksia 
tai muita välineitä, jotka eivät käsittele tai 
tuota signaaleja, 

Or. en

Tarkistus 136
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. 'tietoinfrastruktuurilla' aktiivista 
infrastruktuuria, joka on luotu erityisesti 
digitaalipalvelujen käsittelytarkoitukseen,

Or. en

Tarkistus 137
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. 'avoimilla verkoilla' verkkoja, jotka 
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on suunniteltu mahdollistamaan 
laajakaistainfrastruktuurin tukkutason 
saatavuus kaikille sähköisen viestinnän 
operaattoreille yhtäläisin ja syrjimättömin 
ehdoin, jotka mahdollistavat tukkutason 
saatavuuden käyttäjille sen, että ne voivat 
tarjota mitä tahansa valitsemiaan 
palveluja ja kilpailla tasavertaisesti 
verkon omistavan tai sitä hallinnoivan 
operaattorin kanssa, millä lisätään 
valinnanvaraa ja kilpailua 
loppukäyttäjille; tukkutason saatavuus on 
hinnoiteltava siten, että otetaan huomioon 
taloudellinen kannattavuus investoijalle, 
estetään marginaalien kohtuuton 
pieneneminen ja varmistetaan 
mahdollisimman suuri käyttäjämäärä, ja 

Or. en

Tarkistus 138
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) laajakaistan kysynnän 
vilkastuttaminen ja luominen edistämällä 
kansallisten julkisten verkkopalvelujen 
yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta 
sekä tällaisten verkkojen saatavuutta;

Or. en

Perustelu

Kysyntää luovien hankkeiden olisi edistettävä laajakaistan käyttöönottoa. Näin ollen olisi 
asetettava etusijalle EU:n digitaalipalvelujen infrastruktuurin luominen: Euroopan laajuiset 
nopeat runkoyhteydet julkishallintoa varten, sähköisen hallinnon palvelujen tarjoaminen yli 
rajojen, julkisen sektorin tietojen saatavuuden varmistaminen, myös eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön digitaalisten resurssien, sekä älykkäät energiapalvelut. Kysynnän pitäisi 
vuorostaan vilkastuttaa laajakaistaverkon käyttöön tehtäviä investointeja.
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Tarkistus 139
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto, kun kysyntää on ja/tai 
tulevaa kysyntää pidetään 
todennäköisenä;

Or. en

Perustelu

Koska julkiset ja yksityiset rahoitusvarat ovat rajoitetut, olisi laadittava ennusteita tulevasta 
kysynnästä ennen investointeihin ryhtymistä. Väestörakenteen muutos ja kaupungistumisen 
eteneminen voisivat tehdä infrastruktuuri-investoinneista tarpeettomia tai tehdä halvemmat, 
tilapäiset ratkaisut aiheellisiksi joillakin alueilla, jos tuleva kysyntä ei anna aihetta edelliseen.

Tarkistus 140
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto ottaen huomioon 
ultranopeiden internetyhteyksien 
mahdollisen kysynnän;

Or. en

Tarkistus 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto niiden 
televiestintäalan alakohtaisten 
tavoitteiden mukaisesti, joista on säädetty 
Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o xxxx/2012 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan i alakohdassa1; 
__________________
1 EUVL L (...).

Or. en

Tarkistus 142
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vähintään 1 Gbit/s:n
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto

Or. en

Tarkistus 143
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähintään 100 Mbit/s:n (a) vähintään 100 Mbit/s:n 



AM\909449FI.doc 65/141 PE494.476v01-00

FI

tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto;

tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden avointen
laajakaistaverkkojen käyttöönotto;

Or. fr

Tarkistus 144
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton 
nopeuttaminen, jotta vastataan olemassa 
olevaan ja syntyvään kysyntään, myös pk-
yritysten taholta tulevaan;

Or. en

Tarkistus 145
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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) jos 100 Mbit/s:n tiedonsiirtonopeus ei 
ole saavutettavissa, nopeimman
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 146
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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 ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin ottaen huomioon 
ultranopeiden internetyhteyksien 
potentiaalisen kysynnän ja hyödyntäen 
saatavilla olevista teknologiatyypeistä 
teknologisen neutraaliuden pohjalta niitä, 
jotka parhaiten sopivat tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 147
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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 nopean
laajakaistan käyttöönotto
maaseutualueiden, syrjäisten ja harvaan 
asuttujen alueiden ja saarialueiden, 
sisämaan liikenteellisesti eristyksissä 
olevien alueiden ja syrjäseutualueiden 
liittämiseksi unionin keskusalueisiin;

Or. ro

Tarkistus 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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 unionin saarialueiden, 
sisämaan liikenteellisesti eristyksissä 
olevien alueiden, syrjäseutualueiden ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden
liittämiseksi unionin keskusalueisiin.

Or. pl

Tarkistus 149
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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 harvaan asutuilla 
maaseutualueilla saarialueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin.

Or. en

Tarkistus 150
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
käyttöönotto saarialueiden, sisämaan 

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

liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin, kun kysyntää on 
ja/tai tulevaa kysyntää pidetään 
todennäköisenä;

Or. en

Perustelu

Koska julkiset ja yksityiset rahoitusvarat ovat rajoitetut, olisi laadittava ennusteita tulevasta 
kysynnästä ennen investointeihin ryhtymistä. Väestörakenteen muutos ja kaupungistumisen 
eteneminen voisivat tehdä infrastruktuuri-investoinneista tarpeettomia tai tehdä halvemmat, 
tilapäiset ratkaisut aiheellisiksi joillakin alueilla, jos tuleva kysyntä ei anna aihetta edelliseen.

Tarkistus 151
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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, vuoristoisten ja 
syrjäisten alueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin.

Or. en

Tarkistus 152
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähintään 30 Mbit/s:n
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
käyttöönotto saarialueiden, sisämaan 

(b) vähintään 100 Mbit/s:n
tiedonsiirtonopeuden takaavan nopean
laajakaistan käyttöönotto saarialueiden, 
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liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin;

sisämaan liikenteellisesti eristyksissä 
olevien alueiden ja syrjäseutualueiden 
liittämiseksi unionin keskusalueisiin.

Or. en

Tarkistus 153
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien ydinpalvelualustoille;

(c) tuki digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien ydinpalvelualustoille ja 
koulutus- ja oppisopimusvälineiden ja 
-ohjelmien kehittäminen kaikkien 
kansalaisten asiantuntevan ja turvallisen 
internetin käytön helpottamiseksi;

Or. fr

Perustelu

Digitaalisia välineitä koskevasta koulutuksesta tulee avaintekijä työmarkkinoilla vaadittavien 
taitojen joukossa. Lisäksi digitaalisten välineiden demokratisointiin on liitettävä digitaalisen 
koulutuksen ulottaminen kaikkiin kansalaisiin, jotta he voivat käyttää tällaisia välineitä 
asiantuntevasti ja turvallisesti.

Tarkistus 154
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimet synergian ja yhteentoimivuuden 
aikaansaamiseksi televiestintäalan yhteistä 
etua koskevien eri hankkeiden välillä, 
erityyppisiä infrastruktuureja koskevien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä 
myös liikenteen ja energian aloilla, 

(d) toimet koordinoidun synergian ja 
yhteentoimivuuden aikaansaamiseksi 
televiestintäalan yhteistä etua koskevien eri 
hankkeiden välillä, erityyppisiä 
infrastruktuureja koskevien yhteistä etua 
koskevien hankkeiden välillä myös 
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televiestintäalan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden sekä rakenne- ja 
koheesiorahastoista tuettujen hankkeiden 
välillä, sekä alaa koskevien 
tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

liikenteen ja energian aloilla, 
televiestintäalan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden sekä rakenne- ja 
koheesiorahastoista tuettujen hankkeiden 
välillä, sekä alaa koskevien 
tutkimusinfrastruktuurien kanssa ja 
yhteistä etua koskevien televiestintäalan 
hankkeiden ja nykyisten ja suunniteltujen 
infrastruktuurien välillä, mukaan lukien 
liikenne- ja energiainfrastruktuurit.

Or. en

Perustelu

Synergioiden arvioiminen ja ehdottaminen yhteistä etua koskevien televiestintäalan 
hankkeiden ja nykyisten tai suunniteltujen infrastruktuurien välillä, jotka eivät välttämättä 
kuulu Euroopan laajuisia verkkoja koskevien yleisten suuntaviivojen soveltamisalaan, 
liikenne- ja energiainfrastruktuurit mukaan lukien, olisi oltava yksi painopisteistä, jotta 
päästään optimaaliseen kustannustehokkuuteen. 

Tarkistus 155
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimet synergian ja yhteentoimivuuden 
aikaansaamiseksi televiestintäalan yhteistä 
etua koskevien eri hankkeiden välillä, 
erityyppisiä infrastruktuureja koskevien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä
myös liikenteen ja energian aloilla, 
televiestintäalan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden sekä rakenne- ja 
koheesiorahastoista tuettujen hankkeiden 
välillä, sekä alaa koskevien 
tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

(d) toimet synergian ja yhteentoimivuuden 
aikaansaamiseksi televiestintäalan yhteistä 
etua koskevien eri hankkeiden välillä, 
erityyppisiä infrastruktuureja koskevien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden, kuten 
älykkäät verkot, välillä, televiestintäalan 
yhteistä etua koskevien hankkeiden sekä 
rakenne- ja koheesiorahastoista sekä 
muista aloitteista päällekkäisyyttä tai 
laiminlyöntejä välttäen tuettujen 
hankkeiden välillä, sekä alaa koskevien 
tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

Or. en
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Tarkistus 156
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimet synergian ja yhteentoimivuuden 
aikaansaamiseksi televiestintäalan yhteistä 
etua koskevien eri hankkeiden välillä, 
erityyppisiä infrastruktuureja koskevien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä
myös liikenteen ja energian aloilla, 
televiestintäalan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden sekä rakenne- ja 
koheesiorahastoista tuettujen hankkeiden
välillä, sekä alaa koskevien 
tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

(d) toimet synergian ja yhteentoimivuuden 
aikaansaamiseksi televiestintäalan yhteistä 
etua koskevien eri hankkeiden välillä, 
erityyppisiä infrastruktuureja koskevien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden, myös 
liikenteen ja energian aloilla, 
televiestintäalan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden sekä rakenne- ja 
koheesiorahastoista sekä muista aloitteista 
päällekkäisyyttä tai laiminlyöntejä 
välttäen tuettujen hankkeiden sekä alaa 
koskevien tutkimusinfrastruktuurien
täydentävyys.

Or. en

Tarkistus 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimet synergian ja yhteentoimivuuden 
aikaansaamiseksi televiestintäalan yhteistä 
etua koskevien eri hankkeiden välillä, 
erityyppisiä infrastruktuureja koskevien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä 
myös liikenteen ja energian aloilla, 
televiestintäalan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden sekä rakenne- ja 
koheesiorahastoista tuettujen hankkeiden 
välillä, sekä alaa koskevien 
tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

(d) toimet synergian ja yhteentoimivuuden 
aikaansaamiseksi televiestintäalan yhteistä 
etua koskevien eri hankkeiden välillä, 
erityyppisiä infrastruktuureja koskevien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä 
myös liikenteen ja energian aloilla, 
televiestintäalan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden sekä rakenne- ja 
koheesiorahastoista tuettujen hankkeiden 
välillä, sekä alaa koskevien 
tutkimusinfrastruktuurien kanssa
hallinnollisten rasitteiden tarpeetonta 
päällekkäisyyttä välttäen.
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Or. en

Tarkistus 158
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimet, jotka tarjoavat parhaan 
suhteen tiedonsiirtokapasiteettia koskevan 
huipputeknologian, siirron 
turvallisuuden, verkon kestävyyden ja 
kustannustehokkuuden välillä.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että EU tarjoaa kehyksen, joka kannustaa julkisia ja yksityisiä 
sidosryhmiä pyrkimään soveltamisvaiheessa laadukkuuteen, esittämällä tämän yleisen ja 
vaativan "suuntaviivan". 

Tarkistus 159
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) eurooppalaiseen tekniseen 
asiantuntemukseen kohdistuva vaikutus 
ja työllisyyttä koskevat seuraukset 
jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 160
Catherine Trautmann
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) tieto- ja viestintäteknologian kasvu 
EU:n teollisuudessa uusien laitteita ja 
palveluja koskevien tarpeiden pohjalta. 

Or. fr

Tarkistus 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) toimet, joilla vilkastutetaan 
nopeuksien kasvattamiseen kohdistuvaa 
kysyntää sekä kehittämällä ja tarjoamalla 
innovatiivisia ja yhteentoimivia 
digitaalisia palveluja että parantamalla 
saatavuutta siten, että parannetaan 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
digitaalisia taitoja ja varmistetaan näin, 
että kaikki EU:n kansalaiset voivat hyötyä 
tällaisista yhteistä etua koskevista 
hankkeista.

Or. fr

Tarkistus 162
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä esitetyillä yhteistä etua 
koskevilla hankkeilla on edistettävä 
2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 

1. Liitteessä esitetyillä yhteistä etua 
koskevilla hankkeilla on edistettävä 
2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
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saavuttamista. saavuttamista ja vastattava 3 artiklassa 
asetettuihin painopisteisiin ja niiden on 
perustuttava kehittyneeseen teknologiaan, 
joka on valmis otettavaksi käyttöön, sekä 
osoitettava, että niillä on eurooppalaista 
lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 163
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä esitetyillä yhteistä etua 
koskevilla hankkeilla on edistettävä 
2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamista.

1. Liitteessä esitetyillä yhteistä etua 
koskevilla hankkeilla on edistettävä 
2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamista ja niissä on otettava 
huomioon 4 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet.

Or. fr

Tarkistus 164
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä esitetyillä yhteistä etua 
koskevilla hankkeilla on edistettävä 
2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamista.

1. Liitteessä esitetyillä yhteistä etua
koskevilla hankkeilla on edistettävä 
2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamista. Niiden on oltava 
sopusoinnussa jäsenvaltioiden johtamien 
hankkeiden kanssa.

Or. fr
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Tarkistus 165
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Yhteistä etua koskeva hanke voi sisältää 
hankkeen koko elinkaaren, myös 
toteutettavuustutkimukset, tekniset 
hankkeet, täytäntöönpanon, jatkuvan 
toiminnan, koordinoinnin ja arvioinnin.

Or. ro

Tarkistus 166
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä
etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen on 
toteutettava tarvittavat oikeudelliset, 
hallinnolliset, tekniset ja rahoitusta 
koskevat toimenpiteet vastaavien, tässä 
asetuksessa säädettyjen eritelmien 
mukaisesti ja noudattaen tarvittaessa 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean 
käyttöönoton yhteydessä annettuja 
yhteisön suuntaviivoja. Täytäntöönpanon 
on perustuttava erityisesti laaja-alaiselle 
hankearvioinnille. Hankearviointi kattaa 
muun muassa markkinaolosuhteet, 
mukaan lukien tiedot olemassa olevasta 
infrastruktuurista, hankkeen toteuttajaa 
koskevat sääntelystä johtuvat velvoitteet 
sekä kaupalliset strategiat ja 
markkinointistrategiat.
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Or. en

Tarkistus 167
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen, 
paikallis- ja alueviranomaiset mukaan 
lukien, on toteutettava tarvittavat 
oikeudelliset, hallinnolliset, tekniset ja 
rahoitusta koskevat toimenpiteet 
vastaavien, tässä asetuksessa säädettyjen 
eritelmien mukaisesti. Täytäntöönpanon 
on perustuttava kattavaan 
hankearviointiin, joka kattaa muun 
muassa markkinaolosuhteet, mukaan 
lukien tiedot olemassa olevasta 
infrastruktuurista, hankkeen toteuttajaa 
koskevat sääntelystä johtuvat velvoitteet 
sekä kaupalliset strategiat ja 
markkinointistrategiat.

Or. en

Tarkistus 168
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen on 
toteutettava tarvittavat oikeudelliset, 

3. Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen, 
paikallis- tai alueviranomaiset mukaan 
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hallinnolliset, tekniset ja rahoitusta 
koskevat toimenpiteet vastaavien, tässä 
asetuksessa säädettyjen eritelmien 
mukaisesti.

lukien, on toteutettava tarvittavat 
oikeudelliset, hallinnolliset, tekniset ja 
rahoitusta koskevat toimenpiteet 
vastaavien, tässä asetuksessa säädettyjen 
eritelmien mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rahoitettavat hankkeet on valittava 
erittäin harkitsevaisesti ja huolellisesti, 
jotta ne voivat taata Euroopan tason 
viestinnän, tukea pk-yrityksiä 
digitaalitalouteen osallistumisessa ja 
lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Or. pl

Tarkistus 170
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unioni voi helpottaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden täytäntöönpanoa 
sääntelytoimenpitein, tarvittaessa 
koordinoinnin, tukitoimenpiteiden ja 
rahoitustuen kautta, kannustaakseen niiden 
käyttöönottoon sekä houkuttaakseen 
julkisia ja yksityisiä investointeja.

4. Unioni voi helpottaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden täytäntöönpanoa 
sääntelytoimenpitein, tarvittaessa 
koordinoinnin, tukitoimenpiteiden ja 
rahoitustuen kautta, kannustaakseen niiden 
käyttöönottoon sekä houkuttaakseen 
julkisia ja yksityisiä investointeja, ja se 
noudattaa tarvittaessa 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean 
käyttöönoton yhteydessä annettuja 
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yhteisön suuntaviivoja.

Or. en

Tarkistus 171
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unioni voi helpottaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden täytäntöönpanoa 
sääntelytoimenpitein, tarvittaessa 
koordinoinnin, tukitoimenpiteiden ja 
rahoitustuen kautta, kannustaakseen niiden 
käyttöönottoon sekä houkuttaakseen 
julkisia ja yksityisiä investointeja.

4. Unioni olisi mahdollisimman suuressa 
määrin helpotettava yhteistä etua 
koskevien hankkeiden täytäntöönpanoa 
sääntelytoimenpitein, tarvittaessa 
koordinoinnin, tukitoimenpiteiden ja 
rahoitustuen kautta, kannustaakseen niiden 
käyttöönottoon sekä houkuttaakseen 
julkisia ja yksityisiä investointeja.

Or. fr

Tarkistus 172
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämistoimille voidaan myöntää EU:n 
rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -
välinettä koskevan asetuksen edellytysten 
mukaisesti ja siinä säädetyistä välineistä 
[VIITE]. Rahoitustukea myönnetään 
unionin asiaa koskevien sääntöjen ja 
menettelyjen, rahoituksen painopisteiden ja 
resurssien saatavuuden mukaisesti.
Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
rahoittamiseksi ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
311 artiklan mukaisesti komissio voi 
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ehdottaa omien varojen luomista kuten 
Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen käyttäjiltä 
perittävää pakollista maksua. 

Or. fr

Tarkistus 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämistoimille voidaan myöntää EU:n 
rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -
välinettä koskevan asetuksen edellytysten 
mukaisesti ja siinä säädetyistä välineistä 
[VIITE]. Rahoitustukea myönnetään 
unionin asiaa koskevien sääntöjen ja 
menettelyjen, rahoituksen painopisteiden ja 
resurssien saatavuuden mukaisesti.
Euroopan komission olisi laadittava 
määräajoin annettavia kertomuksia siitä, 
miten unioni on käyttänyt 
rahoitusresursseja.

Or. pl

Tarkistus 174
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rahoitus jaetaan ottaen huomioon 
edunsaajien erityistarpeet, erityisesti 
tasapainottamalla tukien ja 
innovatiivisten rahoitusvälineiden välinen 
jako.
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Or. fr

Tarkistus 175
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 8 artiklan mukaisesti 
liitteeseen sisällytettyjen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kuvauksen 
tarkistamiseksi, uusien yhteistä etua 
koskevien hankkeiden lisäämiseksi 
liitteeseen tai vanhentuneiden yhteistä etua 
koskevien hankkeiden poistamiseksi 
liitteestä 7, 8 ja 9 kohtien mukaisesti.

6. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 8 artiklan mukaisesti 
liitteeseen sisällytettyjen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kuvauksen 
tarkistamiseksi, uusien yhteistä etua 
koskevien hankkeiden lisäämiseksi 
liitteeseen tai vanhentuneiden yhteistä etua 
koskevien hankkeiden poistamiseksi 
liitteestä 7, 8 ja 9 kohtien mukaisesti.
Euroopan parlamentille ilmoitetaan joka 
tapauksessa kaikista yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luetteloon 
tehtävistä muutoksista. 

Or. en

Tarkistus 176
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 8 artiklan mukaisesti 
liitteeseen sisällytettyjen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kuvauksen 
tarkistamiseksi, uusien yhteistä etua 
koskevien hankkeiden lisäämiseksi 
liitteeseen tai vanhentuneiden yhteistä etua 
koskevien hankkeiden poistamiseksi 
liitteestä 7, 8 ja 9 kohtien mukaisesti.

6. Jollei Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 172 artiklan toisesta 
kohdasta muuta johdu, siirretään 
komissiolle valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 8 artiklan mukaisesti liitteeseen 
sisällytettyjen yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseksi, 
uusien yhteistä etua koskevien hankkeiden 
lisäämiseksi liitteeseen tai vanhentuneiden 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
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poistamiseksi liitteestä 7, 8 ja 9 kohtien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 177
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) teknologian tai markkinoiden 
kehityksestä; tai

(a) teknologian tai markkinoiden 
kehityksestä ja innovaatioista; tai

Or. en

Tarkistus 178
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) teknologian tai markkinoiden 
kehityksestä; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 179
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) meneillään olevan hankkeen 
kehityksestä ja tuloksista; tai
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Or. fr

Tarkistus 180
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) esiin nousevista uusista poliittisista 
painopisteistä; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 181
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) esiin nousevista uusista poliittisista 
painopisteistä; tai

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 182
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio varmistaa, että nämä 
tarkistukset eivät aiheuta oikeudellista 
epävarmuutta kyseisen hankkeen 
täytäntöönpanoon osallistuville 
toimijoille. 
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Or. fr

Tarkistus 183
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se edistää 2 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista;

(a) se edistää 2 artiklassa asetettujen
tavoitteiden saavuttamista ja vastaa 
3 artiklassa tarkoitettuja painopisteitä;

Or. en

Tarkistus 184
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se edistää 2 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 185
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Antaessaan delegoituja säädöksiä 
vanhentuneen yhteistä etua koskevan 
hankkeen poistamiseksi liitteestä komissio 
arvioi, eikö kyseinen hanke enää vastaa 7 
kohdassa säädettyjä tarpeita tai täytä 8 

9. Antaessaan delegoituja säädöksiä 
vanhentuneen yhteistä etua koskevan 
hankkeen poistamiseksi liitteestä komissio 
arvioi, eikö kyseinen hanke enää vastaa 7 
kohdassa säädettyjä tarpeita tai täytä 8 



PE494.476v01-00 84/141 AM\909449FI.doc

FI

kohdassa säädettyjä kriteerejä. kohdassa säädettyjä kriteerejä, ja tiedottaa 
Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistus 186
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetun asetuksen XXX 
21 artiklan nojalla saatujen tietojen 
perusteella tietoja näiden suuntaviivojen 
täytäntöönpanon edistymisestä.

1. Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetun asetuksen XXX 
21 artiklan nojalla saatujen tietojen 
perusteella tietoja näiden suuntaviivojen 
täytäntöönpanon edistymisestä. Näitä 
tietoja koskeva vuosittainen yleiskatsaus 
lähetetään Euroopan parlamentille. 

Or. fr

Tarkistus 187
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetun asetuksen XXX 
21 artiklan nojalla saatujen tietojen 
perusteella tietoja näiden suuntaviivojen 
täytäntöönpanon edistymisestä.

1. Jäsenvaltiot, komissio ja Euroopan 
parlamentti vaihtavat Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta annetun asetuksen 
XXX 21 artiklan nojalla saatujen tietojen 
perusteella tietoja näiden suuntaviivojen 
täytäntöönpanon edistymisestä.

Or. fr



AM\909449FI.doc 85/141 PE494.476v01-00

FI

Tarkistus 188
Evžen Tošenovský

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 
koskevien kansallisten strategioiden ja 
infrastruktuurikartoitusten kautta sekä 
tietoja vaihtamalla. Asiantuntijaryhmä voi 
myös tarkastella muita Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen kehittämiseen 
liittyviä aiheita.

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

Asiantuntijaryhmä avustaa komissiota 
erityisesti seuraavissa tehtävissä:
vuosittaisen ja monivuotisen työohjelman 
laatimista edeltävä valmistelutyö ja 
monivuotisen työohjelman tarkistaminen, 
joita tarkoitetaan vastaavasti Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta 
annetun asetuksen (EU) N:o xxxx/2012 
17 artiklan 1 ja 2 kohdassa, toimenpiteet, 
jotka on toteutettava työohjelman 
täytäntöönpanon arvioimiseksi 
rahoituksellisella ja teknisellä tasolla, 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
delegoitujen säädösten laatimista edeltävä 
valmistelutyö. 
Komissio ilmoittaa asiantuntijaryhmälle 
jokaisessa sen kokouksessa työohjelman 
täytäntöönpanon edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 189
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 190
Catherine Trautmann

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 
koskevien kansallisten strategioiden ja 
infrastruktuurikartoitusten kautta sekä 
tietoja vaihtamalla. Asiantuntijaryhmä voi 
myös tarkastella muita Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen kehittämiseen 
liittyviä aiheita.

2. Komissiota avustaa näiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurannassa 7 a artiklassa tarkoitettu
asiantuntijaryhmä, joka auttaa 
suunnittelussa nopeaa internetiä koskevien 
kansallisten strategioiden ja 
infrastruktuurikartoitusten kautta sekä 
tietoja vaihtamalla. Asiantuntijaryhmä voi 
myös tarkastella muita Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen kehittämiseen 
liittyviä aiheita.

Or. fr

Tarkistus 191
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee kertomuksen näiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
edistymisestä Verkkojen Eurooppa -
välineen perustamisesta annetun asetuksen 
XXX väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin 
yhteydessä ja asiantuntijaryhmää
kuultuaan. Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

3. Komissio julkaisee kertomuksen näiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
edistymisestä Verkkojen Eurooppa -
välineen perustamisesta annetun asetuksen 
XXX väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin 
yhteydessä ja viestintäkomiteaa kuultuaan.
Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Or. en

Tarkistus 192
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kertomuksessa arvioidaan
(a) edistymistä yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kehittämisessä, 
rakentamisessa ja käyttöönotossa ja 
tapauksen mukaan toteutuksen 
viivästymisiä ja muita kohdattuja 
vaikeuksia;
(b) varoja, jotka unioni on sitonut ja 
maksanut yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 säännösten mukaisesti, 
verrattuna rahoitettujen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kokonaisarvoon;

Or. en
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Tarkistus 193
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – johdantokappale

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. Näissä kertomuksissa komissio myös 
arvioi, vastaavatko yhteistä etua koskevien 
hankkeiden laajuudet edelleen unionin
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.

Or. en

Tarkistus 194
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio perustaa infrastruktuurien 
avoimuusfoorumin, joka on helposti 
yleisön saatavilla. Foorumi sisältää 
seuraavat tiedot:
(a) yleiset, säännöllisesti päivitetyt tiedot 
kustakin yhteistä etua koskevasta 
hankkeesta, mukaan lukien tiedot 
alueista, joita ne koskevat;
(b) kunkin yhteistä etua koskevan 
hankkeen toteuttamissuunnitelma.

Or. en
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Tarkistus 195
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Asiantuntijaryhmä

1. Komissiota ja Euroopan 
investointipankkia (EIP) hankkeiden 
arvioinnissa avustamaan perustetaan 
tämän asetuksen mukaisesti 
asiantuntijaryhmä.
2. Asiantuntijaryhmään kuuluu 
viestintäkomitean jäseniä ja komission 
tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti esittämiä 
riippumattomia asiantuntijoita.
3. Asiantuntijaryhmä tekee rakenteellista 
yhteistyötä televiestintäverkkojen ja 
-palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen 
ja hallintoon osallistuvien tahojen kanssa, 
joita ovat esimerkiksi paikallis- ja 
alueviranomaiset, kansalliset 
sääntelyviranomaiset ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelin 
(BEREC), internet-yhteyksien tarjoajat, 
julkisten verkkojen hallinnoijat ja 
komponenttien valmistajat.
4. Komissio ja EIP kiinnittävät erityistä 
huomiota asiantuntijaryhmän 
huomautuksiin ja perustelevat julkisesti 
tapaukset, joissa huomautuksia ei 
noudateta.

Or. fr

Tarkistus 196
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

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 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 197
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 5 artiklan 6 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 5 artiklan 6 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole neljän kuukauden kuluessa 
siitä, kun asianomainen säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 198
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – kohta 1

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä etua koskevilla hankkeilla 
pyritään poistamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavat 
pullonkaulat eli tarjota verkon saatavuus 
sekä pääsy julkisten digitaalipalvelujen 
infrastruktuureihin, myös yli rajojen.

Yhteistä etua koskevilla hankkeilla 
pyritään poistamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavat 
pullonkaulat eli tarjota verkon saatavuus 
sekä pääsy julkisten digitaalipalvelujen 
infrastruktuureihin, myös yli rajojen. Niillä 
pyritään myös varmistamaan sen 
periaatteen toteutuminen, että 
kansalaisille tarjotaan yhtäläiset 
mahdollisuudet käyttää 
digitaalipalvelujen infrastruktuureja 
kohtuullisella hinnalla missä tahansa 
EU:n alueella.

Or. fr

Tarkistus 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – kohta 1

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä etua koskevilla hankkeilla 
pyritään poistamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavat 
pullonkaulat eli tarjota verkon saatavuus 
sekä pääsy julkisten digitaalipalvelujen 
infrastruktuureihin, myös yli rajojen.

Yhteistä etua koskevilla hankkeilla 
pyritään poistamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavat 
pullonkaulat eli tarjota verkon saatavuus 
sekä pääsy julkisten digitaalipalvelujen 
infrastruktuureihin, myös yli rajojen, ja 
siten vilkastuttaa kysyntää.

Or. en
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Tarkistus 200
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 201
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen
(laajakaistaverkkojen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien) käyttöönotto ja 
parantaminen edistävät osaltaan 
talouskasvua, auttavat luomaan uusia 
työpaikkoja ja saamaan aikaan toimivat 
digitaaliset sisämarkkinat. Niiden 
käyttöönotto mahdollistaa erityisesti 
internetin nopeamman käytön, saa aikaan 
tietoteknologiapohjaisia parannuksia 

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

tietoteknologiapohjaisia parannuksia 
kansalaisten, myös lasten ja nuorten, 
yritysten ja viranomaisten arkeen, lisää 
yhteentoimivuutta ja helpottaa yhteisesti 
hyväksyttyjen standardien 
yhdenmukaistamista tai lähentymistä.

Or. en

Tarkistus 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 1 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) Innovatiivinen hallinnointi, kartoitus ja (a) Innovatiivinen hallinnointi, kartoitus ja 
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palvelut. Käyttöönottoa ja hallinnointia 
varten tarvittavat teknisen avun toimet 
sisältävät hanke- ja investointisuunnittelun 
sekä toteutettavuustutkimukset 
investointitoimenpiteiden ja 
rahoitusvälineiden tukemiseksi. Euroopan 
laajuisen laajakaistainfrastruktuurin 
kartoituksessa kehitetään kohteiden jatkuva 
yksityiskohtainen fyysinen seuranta ja 
dokumentointi, asennusoikeuksien 
analysointi, nykyisten laitteistojen 
mahdolliset päivittämismahdollisuudet jne.
Tässä on noudatettava direktiivin 
2007/2/EY (INSPIRE-direktiivi)
periaatteita ja siihen liittyviä 
standardointitoimia. Teknisen avun 
toimenpiteillä voidaan myös tukea 
menestyksekkäitten investointien ja 
käyttöönottomallien replikointia.

palvelut. Käyttöönottoa ja hallinnointia 
varten tarvittavat teknisen avun toimet 
sisältävät hanke- ja investointisuunnittelun 
sekä toteutettavuustutkimukset 
investointitoimenpiteiden ja 
rahoitusvälineiden tukemiseksi. Euroopan 
laajuisen laajakaistainfrastruktuurin 
kartoituksessa kehitetään kohteiden jatkuva 
yksityiskohtainen fyysinen seuranta ja 
dokumentointi, asennusoikeuksien 
analysointi, nykyisten laitteistojen 
mahdolliset päivittämismahdollisuudet jne.
Tämä menetelmä voi perustua direktiivin 
sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY 12 artiklan 4 alakohtaan, ja 
siinä on noudatettava Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2007/2/EY periaatteita ja siihen liittyviä 
standardointitoimia. Teknisen avun 
toimenpiteillä voidaan myös tukea 
menestyksekkäitten investointien ja 
käyttöönottomallien replikointia.

Or. fr

Tarkistus 204
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 1 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) Innovatiivinen hallinnointi, kartoitus ja 
palvelut. Käyttöönottoa ja hallinnointia 
varten tarvittavat teknisen avun toimet 
sisältävät hanke- ja investointisuunnittelun 
sekä toteutettavuustutkimukset 
investointitoimenpiteiden ja 
rahoitusvälineiden tukemiseksi. Euroopan 
laajuisen laajakaistainfrastruktuurin 

(a) Innovatiivinen hallinnointi, kartoitus ja 
palvelut. Käyttöönottoa ja hallinnointia 
varten tarvittavat teknisen avun toimet 
sisältävät hanke- ja investointisuunnittelun 
sekä toteutettavuustutkimukset 
investointitoimenpiteiden ja 
rahoitusvälineiden tukemiseksi. Euroopan 
laajuisen laajakaistainfrastruktuurin 
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kartoituksessa kehitetään kohteiden jatkuva 
yksityiskohtainen fyysinen seuranta ja 
dokumentointi, asennusoikeuksien 
analysointi, nykyisten laitteistojen 
mahdolliset päivittämismahdollisuudet jne.
Tässä on noudatettava direktiivin 
2007/2/EY (INSPIRE-direktiivi) 
periaatteita ja siihen liittyviä 
standardointitoimia. Teknisen avun 
toimenpiteillä voidaan myös tukea 
menestyksekkäitten investointien ja 
käyttöönottomallien replikointia.

kartoituksessa ja nykyisten ja 
suunniteltujen infrastruktuurien 
kartoituksessa, mukaan lukien liikenne-
ja energiainfrastruktuurit, kehitetään 
kohteiden jatkuva yksityiskohtainen 
fyysinen seuranta ja dokumentointi, 
asennusoikeuksien analysointi, nykyisten 
laitteistojen mahdolliset 
päivittämismahdollisuudet jne. Tässä on 
noudatettava direktiivin 2007/2/EY
(INSPIRE-direktiivi) periaatteita ja siihen 
liittyviä standardointitoimia. Teknisen 
avun toimenpiteillä voidaan myös tukea 
menestyksekkäitten investointien ja 
käyttöönottomallien replikointia.

Or. en

Tarkistus 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

Toimiin voi sisältyä myös 
ilmastokestävyyden varmistaminen 
ilmastoon liittyvien riskien arvioimiseksi ja 
infrastruktuurin katastrofivalmiuden ja 
palautuvuuden varmistamiseksi EU:n 
lainsäädännön tai kansallisen 
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Toimiin pitäisi sisältyä myös 
ilmastokestävyyden varmistaminen 
ilmastoon liittyvien riskien arvioimiseksi ja 
infrastruktuurin katastrofivalmiuden ja 
palautuvuuden varmistamiseksi EU:n 
lainsäädännön tai kansallisen 
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 1 – kohta 1 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) Tukitoimet ja muuta teknistä apua 
koskevat toimenpiteet. Näitä toimia 

(b) Tukitoimet ja muuta teknistä apua 
koskevat toimenpiteet. Näitä toimia 
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tarvitaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden täytäntöönpanon 
valmistelemiseksi tai tukemiseksi tai niiden 
käyttöönoton nopeuttamiseksi. 
Digitaalipalvelujen alalla tukitoimilla 
vauhditetaan ja edistetään sellaisten uusien 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
käyttöönottoa, jotka saattavat olla 
tarpeellisia tai hyödyllisiä teknologian 
kehityksen, merkityksellisten 
markkinoiden muutosten tai esiin 
nousevien uusien poliittisten 
painopisteiden vuoksi.

tarvitaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden täytäntöönpanon 
valmistelemiseksi tai tukemiseksi tai niiden 
käyttöönoton nopeuttamiseksi. Niihin voi 
sisältyä teknistä ja rahoitusjärjestelyihin 
liittyvää apua, joka helpottaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden valmistelua, 
tarkoituksena hankkia rahoitustukea 
markkinoilta tai Verkkojen Eurooppa-
välineestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 mukaisesti.
Digitaalipalvelujen alalla tukitoimilla 
vauhditetaan ja edistetään sellaisten uusien 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
käyttöönottoa, jotka saattavat olla 
tarpeellisia tai hyödyllisiä teknologian 
kehityksen, merkityksellisten 
markkinoiden muutosten tai esiin 
nousevien uusien poliittisten 
painopisteiden vuoksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että komissio varaa riittävästi resursseja 
rahoitusjärjestelyjen kautta annettavaan hallinnolliseen apuun ja tukeen jäsenvaltioille, jotta 
uuden järjestelmän täytäntöönpanoa helpotetaan. 

Tarkistus 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 
sijoittajat, ja näin odotetaan olevan 
jatkossakin. Digitaalistrategian 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
kuitenkin myös investointeja alueille, 
joilla ne eivät ole liiketaloudellisesti 
yksiselitteisen kannattavia tai joilla 

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 
sijoittajat, ja näin odotetaan olevan 
jatkossakin. Unionin taloudellinen tuki 
olisi kohdennettava alueille, joilla
kaupalliset aloitteet eivät muutoin tyydytä 
olemassa olevaa tai ennakoitua kysyntää, 
jotta edistetään digitaalistrategian
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investointien kannattavuutta on tuettava
tavoitteiden edellyttämässä aikataulussa 
pysymiseksi. Investointien 
todennäköisyyden perusteella voidaan 
jaotella seuraavat aluetyypit:

tavoitteiden saavuttamista. Investointien 
todennäköisyyden perusteella voidaan 
jaotella seuraavat aluetyypit:

Or. en

Tarkistus 208
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 
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:

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 
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
ja pitäen mielessä, että maantieteellisten 
tosiseikkojen on viime kädessä ratkaistava 
suunnitellulle käyttöönotolle myönnettävä 
tuki, voidaan jaotella seuraavat aluetyypit:

Or. fr

Tarkistus 209
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 2

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. 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
tai joilla markkinat toimivat 
puutteellisesti. Investointien 
todennäköisyyden perusteella voidaan 
jaotella seuraavat aluetyypit:

Or. en

Tarkistus 210
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 
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:

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat televiestintämarkkinoiden 
vapauttamisen jälkeen tehneet pääasiassa 
yksityiset 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:

Or. fr

Tarkistus 211
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 
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:

Investointeja laajakaistainfrastruktuuriin 
ovat tehneet pääasiassa yksityiset 
sijoittajat, ja näin odotetaan olevan 
jatkossakin. Digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttaminen voi 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:

Or. en

Tarkistus 212
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 4

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. Tällaisia alueita ovat 
syrjäiset ja harvaan asutut seudut, joilla 
joko investointikustannukset ovat hyvin 
korkeita tai tulot matalia. Investointien 
kannattavuus on epätodennäköistä, eikä 
eurooppalaisia tavoitteita todennäköisesti 
saavuteta vuoteen 2020 mennessä. Näillä 
alueilla investoinnit edellyttävät enemmän 
rahoitustukea koheesiorahastosta 
myönnettävinä avustuksina tai maaseudun 
kehittämistä yhdistettynä Verkkojen 
Eurooppa -välineen alaisiin
rahoitusvälineisiin.
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Or. en

Tarkistus 213
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 4

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.

Maaseutualueilla, harvaan asutuilla 
alueilla ja alueilla, jotka kärsivät 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai
väestöön liittyvistä haitoista, kuten 
pohjoisimmat alueet, joiden väestöntiheys 
on erittäin alhainen, ja saaristo-, 
rajaseutu- ja vuoristoalueet, 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.

Or. fr

Tarkistus 214
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 4
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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 tai 
keskitasoisia, 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 maaseutualueet, 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.

Or. ro

Tarkistus 215
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 4

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 

Maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla, 
erityisesti saari- ja vuoristoalueilla,
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 
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todennäköisesti täydentää 
koheesiorahastosta tai maaseudun 
kehittämisrahastosta saatavilla olevaa tukea 
tai muuta suoraa julkista tukea.

alueilla Verkkojen Eurooppa -välineen tuki 
todennäköisesti täydentää 
koheesiorahastosta tai maaseudun 
kehittämisrahastosta saatavilla olevaa tukea 
tai muuta suoraa julkista tukea.

Or. en

Tarkistus 216
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 5

Komission teksti Tarkistus

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä 
investointeja niistä koituvista 
yhteiskunnallisista hyödyistä huolimatta, 
kunhan se tapahtuu täysin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
101, 102 ja 106 artiklan mukaisesti, sekä 
tarvittaessa valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta laajakaistaverkkojen 
nopean käyttöönoton yhteydessä 
annettujen yhteisön suuntaviivojen 
mukaisesti.

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit.

Or. fr
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Tarkistus 217
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 5

Komission teksti Tarkistus

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia. 
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä 
investointeja niistä koituvista 
yhteiskunnallisista hyödyistä huolimatta, 
kunhan se tapahtuu täysin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
101, 102 ja 106 artiklan mukaisesti, sekä 
tarvittaessa valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta laajakaistaverkkojen 
nopean käyttöönoton yhteydessä 
annettujen yhteisön suuntaviivojen 
mukaisesti.

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit.

Or. en

Tarkistus 218
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 5

Komission teksti Tarkistus

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
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alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä investointeja 
niistä koituvista yhteiskunnallisista 
hyödyistä huolimatta, kunhan se tapahtuu 
täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 
106 artiklan mukaisesti, sekä tarvittaessa 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton 
yhteydessä annettujen yhteisön 
suuntaviivojen mukaisesti.

alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Useissa tapauksissa käyttöön on otettu 
julkisessa omistuksessa olevia 
suurkaupunkien valokuituverkkoja, jotka 
ovat jatkuvasti vajaakäytössä ja 
yksityisten yritysten ulottumattomissa.
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä investointeja 
niistä koituvista yhteiskunnallisista 
hyödyistä huolimatta, kunhan se tapahtuu 
täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 
106 artiklan mukaisesti, sekä tarvittaessa 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton 
yhteydessä annettujen yhteisön 
suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 219
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 5

Komission teksti Tarkistus

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
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markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä investointeja 
niistä koituvista yhteiskunnallisista 
hyödyistä huolimatta, kunhan se tapahtuu 
täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 
106 artiklan mukaisesti, sekä tarvittaessa 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton 
yhteydessä annettujen yhteisön 
suuntaviivojen mukaisesti.

markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä investointeja 
niistä koituvista yhteiskunnallisista 
hyödyistä huolimatta, kunhan se tapahtuu 
täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 
106 artiklan mukaisesti, eikä se saisi 
aiheuttaa markkinoiden vääristymiä tai 
syrjäyttää yksityisiä investointeja, sekä 
tarvittaessa valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean 
käyttöönoton yhteydessä annettujen 
yhteisön suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 220
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 5

Komission teksti Tarkistus

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä investointeja 
niistä koituvista yhteiskunnallisista 
hyödyistä huolimatta, kunhan se tapahtuu 

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Rahoitusvälineiden käyttöä voidaan siis 
suunnitella myös tiheästi asutuille 
kaupunkialueille, jotka eivät houkuttele 
riittäviä investointeja niistä koituvista 
yhteiskunnallisista hyödyistä huolimatta, 
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täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 
106 artiklan mukaisesti, sekä tarvittaessa 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton 
yhteydessä annettujen yhteisön 
suuntaviivojen mukaisesti.

kunhan se tapahtuu täysin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
101, 102 ja 106 artiklan mukaisesti, sekä 
tarvittaessa valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean 
käyttöönoton yhteydessä annettujen 
yhteisön suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 221
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 5

Komission teksti Tarkistus

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä investointeja 
niistä koituvista yhteiskunnallisista 
hyödyistä huolimatta, kunhan se tapahtuu 
täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 
106 artiklan mukaisesti, sekä tarvittaessa 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton 
yhteydessä annettujen yhteisön 
suuntaviivojen mukaisesti.

Tiheään asutuilla alueilla / 
kaupunkialueilla – joitakin matalatuloisia 
alueita lukuun ottamatta – on tavallisesti 
parhaiten tarjolla keskinopeita ja nopeita 
yhteyksiä, joita tarjoavat usein 
kilpailukykyiset kaapeli- ja 
televiestintäoperaattorit. Kuitenkin juuri 
suhteellisen tyydyttävän tilanteen vuoksi 
markkinakannustimet kuitu kotiin -
yhteyksien (fibre to the home, FTTH) 
kaltaisiin hyvin nopeisiin verkkoihin 
tehtäviin investointeihin ovat rajallisia.
Rahoitustukea voidaan siis suunnitella 
myös tiheästi asutuille kaupunkialueille, 
jotka eivät houkuttele riittäviä investointeja 
niistä koituvista yhteiskunnallisista 
hyödyistä huolimatta, kunhan se tapahtuu 
täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 
106 artiklan mukaisesti, sekä tarvittaessa 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta
avoimien laajakaistaverkkojen nopean 
käyttöönoton yhteydessä annettujen 
yhteisön suuntaviivojen mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 222
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 6

Komission teksti Tarkistus

Vähemmän kehittyneillä alueilla tukea 
laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten 
on tarjottava pääasiassa rakenne- ja 
koheesiorahastojen välineiden kautta.
Verkkojen Eurooppa -välineen
avustuksilla ja/tai rahoitusvälineillä
voidaan tarvittaessa täydentää tätä tukea 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Mainituilla alueilla 
toteutettavien Verkkojen Eurooppa -
välineeseen liittyvien toimien ja rakenne-
ja koheesiorahastoista myönnettävän tuen 
välillä syntyvien synergioiden 
edistämiseksi voidaan käyttää
asianmukaista koordinointimekanismia.

Vähemmän kehittyneillä alueilla tukea 
laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten 
on tarjottava pääasiassa rakenne- ja 
koheesiorahastojen välineiden kautta. Niitä 
olisi täydennettävä Verkkojen Eurooppa -
välineen rahoitusvälineillä käyttäen
asianmukaista koordinointimekanismia.

Or. en

Tarkistus 223
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 6

Komission teksti Tarkistus

Vähemmän kehittyneillä alueilla tukea 
laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten 
on tarjottava pääasiassa rakenne- ja 
koheesiorahastojen välineiden kautta.
Verkkojen Eurooppa -välineen avustuksilla 
ja/tai rahoitusvälineillä voidaan tarvittaessa 
täydentää tätä tukea tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Mainituilla 
alueilla toteutettavien Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen liittyvien toimien ja rakenne-
ja koheesiorahastoista myönnettävän tuen 
välillä syntyvien synergioiden 

Vähemmän kehittyneillä alueilla tukea 
laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten 
on tarjottava pääasiassa asianmukaisten 
omien varojen tai, jos tämä ei ole 
mahdollista, rakenne- ja 
koheesiorahastojen välineiden kautta.
Verkkojen Eurooppa -välineen avustuksilla 
ja/tai rahoitusvälineillä voidaan tarvittaessa 
täydentää tätä tukea tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Mainituilla 
alueilla toteutettavien Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen liittyvien toimien ja rakenne-
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edistämiseksi voidaan käyttää 
asianmukaista koordinointimekanismia.

ja koheesiorahastoista myönnettävän tuen 
välillä syntyvien synergioiden 
edistämiseksi voidaan käyttää 
asianmukaista koordinointimekanismia.

Or. fr

Tarkistus 224
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 6

Komission teksti Tarkistus

Vähemmän kehittyneillä alueilla tukea 
laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten 
on tarjottava pääasiassa rakenne- ja 
koheesiorahastojen välineiden kautta.
Verkkojen Eurooppa -välineen avustuksilla 
ja/tai rahoitusvälineillä voidaan tarvittaessa 
täydentää tätä tukea tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Mainituilla 
alueilla toteutettavien Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen liittyvien toimien ja rakenne-
ja koheesiorahastoista myönnettävän tuen 
välillä syntyvien synergioiden 
edistämiseksi voidaan käyttää 
asianmukaista koordinointimekanismia.

Vähemmän kehittyneillä alueilla tukea 
laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten 
on tarjottava pääasiassa rakenne- ja 
koheesiorahastojen välineiden kautta.
Verkkojen Eurooppa -välineen avustuksilla 
ja/tai rahoitusvälineillä voidaan tarvittaessa 
täydentää tätä tukea tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Mainituilla 
alueilla toteutettavien Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen liittyvien toimien ja rakenne-
ja koheesiorahastoista myönnettävän tuen 
välillä syntyvien synergioiden 
edistämiseksi voidaan käyttää 
asianmukaista koordinointimekanismia
sekä estää kaikki päällekkäisyydet ja 
laiminlyönnit.

Or. en

Tarkistus 225
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 7

Komission teksti Tarkistus

Alueiden luokittelu edellä esitettyihin 
luokkiin esitetään alustavasti seuraavassa 

Alueiden luokittelu edellä esitettyihin 
luokkiin esitetään alustavasti seuraavassa 



AM\909449FI.doc 109/141 PE494.476v01-00

FI

kartassa. kartassa. On syytä panna merkille, että 
alueilla voi olla väestötiheydeltään hyvin 
erilaisia osia.

Or. fr

Tarkistus 226
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 8

Komission teksti Tarkistus

Laajakaistaverkkojen alalla yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet
muodostavat tasapainoisen 
hankevalikoiman, joka käsittää 
digitaalistrategian 30 Mbit/s:n ja 
100 Mbit/s:n tavoitteita edistäviä toimia
erityisesti taajama- ja maaseutualueilla ja 
alueilla kaikkialla Euroopan unionissa.

Laajakaistaverkkojen alalla yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet
kattavat erityisesti taajama- ja
maaseutualueet ja alueita kaikkialla 
Euroopan unionissa

Or. en

Tarkistus 227
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 8

Komission teksti Tarkistus

Laajakaistaverkkojen alalla yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet 
muodostavat tasapainoisen 
hankevalikoiman, joka käsittää
digitaalistrategian 30 Mbit/s:n ja
100 Mbit/s:n tavoitteita edistäviä toimia 
erityisesti taajama- ja maaseutualueilla ja 
alueilla kaikkialla Euroopan unionissa.

Laajakaistaverkkojen alalla yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet 
muodostavat tasapainoisen 
hankevalikoiman, joka käsittää
100 Mbit/s:n ja 1 Gbit/s:n tavoitteita 
edistäviä toimia erityisesti taajama-, 
maaseutu- ja kaupunkialueilla ja alueilla 
kaikkialla Euroopan unionissa.

Or. en
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Tarkistus 228
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytetystä teknologiasta riippumatta
laajakaistaverkkojen alan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvillä toimilla

Laajakaistaverkkojen alan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvillä toimilla

Or. en

Tarkistus 229
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; tai

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saattaa vähintään 100 
Mbit/s:n nopeus kaikkien EU:n 
kotitalouksien ulottuville tai, jos tämä ei 
ole mahdollista, mahdollisimman suuri 
nopeus; ja

Or. en

Tarkistus 230
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
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yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; tai

yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä tai tätä 
kunnianhimoisempia kansallisia tai 
alueellisia tavoitteita; tai

Or. en

Tarkistus 231
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; tai

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa tavoite yleisestä 
kattavuudesta 100 Mbit/s:n nopeudella 
vuoteen 2020 mennessä; tai

Or. en

Tarkistus 232
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; tai

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta vähintään
30 Mbit/s:n nopeudella vuoteen 2020 
mennessä; tai

Or. en

Tarkistus 233
Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; tai

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa ainakin
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; tai

Or. en

Tarkistus 234
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; tai

(a) tuetaan investointeja avoimiin 
laajakaistaverkkoihin, joiden avulla 
voidaan saavuttaa digitaalistrategiassa 
esitetty tavoite yleisestä kattavuudesta 
30 Mbit/s:n nopeudella vuoteen 2020 
mennessä; tai

Or. fr

Tarkistus 235
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; tai

(a) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite 
yleisestä kattavuudesta 30 Mbit/s:n 
nopeudella vuoteen 2020 mennessä; ja
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Or. fr

Tarkistus 236
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, 
joiden avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s; 
ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s; 
ja

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s, 
tai tätä kunnianhimoisempia kansallisia 
tai alueellisia tavoitteita; ja

Or. en

Tarkistus 238
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s; 
ja

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa vuotta 2020 
koskeva tavoite, jonka mukaan 50 
prosentilla eurooppalaisista kotitalouksista 
olisi oltava internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 1 Gbit/s; ja

Or. en

Tarkistus 239
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s; 
ja

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 75 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s; 
ja

Or. fr

Perustelu

Kunnianhimoisten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien tavoitteiden asettaminen kasvattaa 
kansalaisten luottamusta Eurooppaan.

Tarkistus 240
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta b
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Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 50 prosentilla eurooppalaisista
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s; 
ja

(b) tuetaan avoimiin, erittäin nopeisiin 
laajakaistaverkkoihin tehtäviä 
investointeja, joiden avulla voidaan 
saavuttaa digitaalistrategiassa esitetty 
tavoite, jonka mukaan 50 prosentilla 
eurooppalaisista kotitalouksista olisi oltava 
internetyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus on 
yli 100 Mbit/s; ja

Or. fr

Tarkistus 241
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa 
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s; 
ja

(b) tuetaan laajakaistainvestointeja, joiden 
avulla voidaan saavuttaa ainakin
digitaalistrategiassa esitetty tavoite, jonka 
mukaan 50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista olisi oltava internetyhteys, 
jossa tiedonsiirtonopeus on 100 Mbit/s; ja

Or. en

Tarkistus 242
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta c

Komission teksti Tarkistus

(c) noudatetaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä, erityisesti 
kilpailulainsäädäntöä,

(c) noudatetaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä, erityisesti 
kilpailulainsäädäntöä; vain kilpailulle 
avointen (siten, että kolmannet osapuolet 
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saavat verkon käyttöoikeuden niille 
myönnettävällä valtuutuksella) verkkojen 
pitäisi voida saada tämän asetuksen 
mukaista julkista rahoitusta, 

Or. en

Tarkistus 243
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta c

Komission teksti Tarkistus

(c) noudatetaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä, erityisesti 
kilpailulainsäädäntöä,

(c) noudatetaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä, erityisesti 
kilpailulainsäädäntöä ja velvoitetta taata 
saatavuus 3 artiklan 1 kohdan 
3 a alakohdan mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 244
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 9 – alakohta c a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuetaan internetin avoimuutta 
varmistamalla, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettujen, 
televiestintäverkoissa tarjottujen laillisten 
palvelujen estäminen kielletään, joskin 
kohtuullinen liikenteenhallinta sallitaan 
verkon ruuhkautuessa vilkkaimpina 
aikoina kuitenkin noudattaen 
yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 
sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/22/EY 
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22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
palvelun laatua koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, 

Or. en

Tarkistus 245
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 10 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ja ne käsittävät vähintään yhden 
seuraavista toimista:

ja ne käsittävät erityisesti jäljempänä 
mainitut seuraavan tärkeysjärjestyksen 
mukaisesti perustetut toimet:

Or. en

Tarkistus 246
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 10 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) passiivisen fyysisen infrastruktuurin tai 
yhdistetyn passiivisen ja aktiivisen 
infrastruktuurin ja niihin liittyvien 
infrastruktuurielementtien käyttöönotto
infrastruktuurin toiminnassa tarvittavine 
palveluineen;

(a) passiivisen fyysisen infrastruktuurin 
käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 247
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 10 – alakohta a a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) yhdistetyn passiivisen ja aktiivisen 
fyysisen infrastruktuurin ja niihin 
liittyvien infrastruktuurielementtien 
käyttöönotto infrastruktuurin toiminnassa 
tarvittavine palveluineen;

Or. en

Tarkistus 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 10 – alakohta c a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) avustaminen yhteistä etua koskevien 
hankkeiden valmistelussa, tarkoituksena 
hankkia rahoitusta Verkkojen Eurooppa-
välineestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 mukaisesti tai 
rahoitusmarkkinoilta.

Or. en

Tarkistus 249
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 11

Komission teksti Tarkistus

Laajakaistaverkkojen käyttöönottoa 
saarialueiden, sisämaan liikenteellisesti 
eristyksissä olevien alueiden ja 
syrjäseutualueiden liittämiseksi unionin 
keskusalueisiin tarvittaessa merenalaisin 
kaapelein tuetaan, jos se on tarpeen 
vähintään 30 Mbit/s:n laajakaistan 

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

vähintään 30 Mbit/s:n laajakaistan 
takaamiseksi eristyksissä oleville 
yhteisöille. Tuen olisi täydennettävä muita 
EU:n tai kansallisia varoja, jotka ovat 
käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Or. ro

Tarkistus 250
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 11

Komission teksti Tarkistus

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

Laajakaistaverkkojen käyttöönottoa 
saarialueiden, sisämaan liikenteellisesti 
eristyksissä olevien alueiden ja 
syrjäseutualueiden liittämiseksi unionin 
keskusalueisiin tarvittaessa merenalaisin 
kaapelein tuetaan, jos se on tarpeen 
vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistan 
takaamiseksi eristyksissä oleville 
yhteisöille. Tuen olisi täydennettävä muita 
EU:n tai kansallisia varoja, jotka ovat 
käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 251
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laajakaista-alan yhteistä etua koskeville 
hankkeille myönnettävän EU:n tuen 
edunsaajia ovat muun muassa mutta eivät 
yksinomaan seuraavat:

Laajakaista-alan yhteistä etua koskeville 
hankkeille myönnettävän EU:n tuen 
edunsaajia voivat olla mikä tahansa 
julkinen elin unionin alueella ja mikä 
tahansa unionin alueelle sijoittautunut ja 
unionissa veroja maksava yksityinen 
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taho; näitä edunsaajia voivat olla muun 
muassa seuraavat:

Or. en

Tarkistus 252
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) teleoperaattorit (vakiintuneet, joko 
suoraan tai tytäryhtiön tai uusien 
tulokkaiden kautta investoivat), jotka 
aloittavat investointeja nopeisiin tai 
ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin;

(a) teleoperaattorit;

Or. en

Tarkistus 253
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) teleoperaattorit (vakiintuneet, joko 
suoraan tai tytäryhtiön tai uusien 
tulokkaiden kautta investoivat), jotka 
aloittavat investointeja nopeisiin tai 
ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin;

(a) teleoperaattorit (vakiintuneet, joko 
suoraan tai tytäryhtiön tai uusien 
tulokkaiden kautta investoivat), jotka 
aloittavat investointeja nopeisiin tai 
ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin ja 
takaavat saatavuusedellytykset muille 
operaattoreille direktiivin 2002/21/EY 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 254
Gunnar Hökmark



AM\909449FI.doc 121/141 PE494.476v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) teleoperaattorit (vakiintuneet, joko 
suoraan tai tytäryhtiön tai uusien 
tulokkaiden kautta investoivat), jotka 
aloittavat investointeja nopeisiin tai 
ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin;

(a) teleoperaattorit ja kuituverkon 
operaattorit (vakiintuneet, joko suoraan tai 
tytäryhtiön tai uusien tulokkaiden kautta 
investoivat), jotka aloittavat investointeja 
nopeisiin tai ultranopeisiin 
laajakaistaverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 255
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) yleishyödylliset laitokset (esim. vesi- ja 
viemäröinti-, energia- ja liikennelaitokset), 
joiden odotetaan investoivan passiivisiin 
laajakaistaverkkoihin joko yksinään tai 
operaattorien kumppaneina;

(b) yleishyödylliset laitokset (esim. vesi- ja 
viemäröinti-, energia- ja liikennelaitokset);

Or. en

Tarkistus 256
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) yleishyödylliset laitokset (esim. vesi- ja 
viemäröinti-, energia- ja liikennelaitokset), 
joiden odotetaan investoivan passiivisiin 
laajakaistaverkkoihin joko yksinään tai 
operaattorien kumppaneina;

(b) yleishyödylliset laitokset (esim.
kaupunki- ja kuntaverkot, vesi- ja 
viemäröinti-, energia- ja liikennelaitokset), 
joiden odotetaan investoivan passiivisiin 
laajakaistaverkkoihin joko yksinään tai 
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operaattorien kumppaneina;

Or. en

Tarkistus 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta c

Komission teksti Tarkistus

(c) alueelliset päätöksentekijät, myös 
kunnat, jotka tekevät
laajakaistainfrastruktuureja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia. Laitetoimittajat 
voivat olla kiinnostuneita tällaisesta 
järjestelystä erityisesti tarkoitusta varten 
perustettujen yhtiöiden kautta;

(c) alueelliset ja paikalliset
päätöksentekijät, myös kunnat, jotka 
tekevät laajakaistainfrastruktuureja 
koskevia käyttöoikeussopimuksia.
Laitetoimittajat voivat olla kiinnostuneita 
tällaisesta järjestelystä erityisesti 
tarkoitusta varten perustettujen yhtiöiden 
kautta;

Or. en

Tarkistus 258
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta c

Komission teksti Tarkistus

(c) alueelliset päätöksentekijät, myös 
kunnat, jotka tekevät 
laajakaistainfrastruktuureja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia. Laitetoimittajat 
voivat olla kiinnostuneita tällaisesta 
järjestelystä erityisesti tarkoitusta varten 
perustettujen yhtiöiden kautta;

(c) alueelliset ja paikalliset
päätöksentekijät, myös kunnat, jotka 
tekevät laajakaistainfrastruktuureja 
koskevia käyttöoikeussopimuksia.
Laitetoimittajat voivat olla kiinnostuneita 
tällaisesta järjestelystä erityisesti 
tarkoitusta varten perustettujen yhtiöiden 
kautta;

Or. ro
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Tarkistus 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta d

Komission teksti Tarkistus

(d) useiden kiinteiden ja langattomien 
verkkojen markkinoilla aktiivisten 
toimijoiden kumppanuudet uuden 
sukupolven infrastruktuurien rakentamista 
varten.

(d) useiden kiinteiden ja langattomien 
verkkojen markkinoilla aktiivisten 
toimijoiden kumppanuudet uuden 
sukupolven infrastruktuurien rakentamista 
varten sekä kumppanuudet 
maaseutualueille, saarialueille, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä oleville 
alueille tai syrjäseutualueille 
sijoittautuneiden toimijoiden ja yritysten 
välillä.

Or. en

Tarkistus 260
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta d

Komission teksti Tarkistus

(d) useiden kiinteiden ja langattomien 
verkkojen markkinoilla aktiivisten 
toimijoiden kumppanuudet uuden 
sukupolven infrastruktuurien rakentamista 
varten.

(d) useiden kiinteiden ja langattomien 
verkkojen markkinoilla aktiivisten 
toimijoiden (sekä yksityisten että julkisten)
kumppanuudet uuden sukupolven 
infrastruktuurien rakentamista varten.

Or. en

Tarkistus 261
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 13 – alakohta d
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Komission teksti Tarkistus

(d) useiden kiinteiden ja langattomien 
verkkojen markkinoilla aktiivisten 
toimijoiden kumppanuudet uuden 
sukupolven infrastruktuurien rakentamista 
varten.

(d) useiden kiinteiden ja langattomien 
verkkojen markkinoilla aktiivisten 
toimijoiden kumppanuudet uuden 
sukupolven infrastruktuurien rakentamista
ja nykyisten toiminnassa pitämistä varten.

Or. en

Tarkistus 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 14

Komission teksti Tarkistus

Hankevalikoimaa laadittaessa on otettava 
asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden 
investointitarpeet niiden kotitalouksien 
määrän osalta, jotka on määrä kytkeä
Verkkojen Eurooppa -välineen tuella.

Hankevalikoimaa laadittaessa on otettava 
asianmukaisesti huomioon laajakaistan 
käytön ennakoitu kysyntä ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen edistämät paikalliselle 
taloudelle koituvat hyödyt.

Or. en

Tarkistus 263
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 15

Komission teksti Tarkistus

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

Lisäksi tuetaan nopeita yhteyksiä julkisiin 
internet-yleisöpäätteisiin erityisesti 
julkisissa tiloissa, kuten kouluissa ja 
yliopistoissa, museoissa ja 
kulttuuriperintökohteissa, sairaaloissa,
julkisissa liikennevälineissä ja julkisen 
liikenteen solmukohdissa,
paikallishallinnon toimistoissa ja 
kirjastoissa sekä vapaiden langattomien 
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verkkojen laajalle levinnyttä saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 2 – kohta 15

Komission teksti Tarkistus

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

Erityistä huomiota kiinnitetään nopeisiin 
yhteyksiin julkisiin internet-
yleisöpäätteisiin erityisesti julkisissa 
tiloissa, kuten kouluissa, sairaaloissa, 
paikallishallinnon toimistoissa ja 
kirjastoissa.

Or. en

Tarkistus 265
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
toteuttaminen edistää osaltaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteutumista poistamalla 
nykyisiä pullonkauloja palvelujen 
käyttöönoton osalta. Tämä saavutetaan 
luomalla uusia ja/tai vahvistamalla 
olemassa olevia yhteentoimivia 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
alustoja, joihin liittyvät digitaalipalvelujen 
olennaiset perusinfrastruktuurit. Se 
perustuu kaksiosaiseen lähestymistapaan:

Digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
toteuttaminen edistää osaltaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteutumista poistamalla 
nykyisiä pullonkauloja palvelujen 
käyttöönoton osalta. Tämä saavutetaan 
luomalla uusia ja/tai vahvistamalla 
olemassa olevia yhteentoimivia ja 
kansainvälisesti yhteensopivia
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
alustoja, joihin liittyvät digitaalipalvelujen 
olennaiset perusinfrastruktuurit. Se 
perustuu kaksiosaiseen lähestymistapaan:

Or. en
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Tarkistus 266
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 3

Komission teksti Tarkistus

Julkishallinnon Euroopan laajuinen 
palveluinfrastruktuurin runkoverkko 
tarjoaa suuren nopeuden ja 
yhteenliitettävyyden EU:n julkisten elinten 
välille julkishallinnon, kulttuurin, 
koulutuksen ja terveydenhuollon kaltaisilla 
aloilla. Tämä runkoverkkoinfrastruktuuri 
tukee palveluiden laadunvalvonnan ja 
varmistetun käytön avulla julkisia 
palveluja, joilla on eurooppalaista 
lisäarvoa. Sen avulla varmistetaan julkisten 
palvelujen tarjonnan digitaalisen jatkumo 
kansalaisten, yritysten ja hallinnon eduksi.
Se mahdollistaa liitettävyyttä koskevan 
kysynnän kasvun, kriittisen massan 
saavuttamisen ja kustannusten 
vähentämisen.

Julkishallinnon Euroopan laajuinen 
palveluinfrastruktuurin runkoverkko 
tarjoaa suuren nopeuden ja 
yhteenliitettävyyden EU:n julkisten elinten 
välille julkishallinnon, kulttuurin, 
koulutuksen, tutkimuksen ja 
terveydenhuollon kaltaisilla aloilla. Tämä 
runkoverkkoinfrastruktuuri tukee 
palveluiden laadunvalvonnan ja 
varmistetun käytön avulla julkisia 
palveluja, joilla on eurooppalaista 
lisäarvoa. Sen avulla varmistetaan julkisten 
palvelujen tarjonnan digitaalisen jatkumo 
kansalaisten, yritysten ja hallinnon eduksi.
Se mahdollistaa liitettävyyttä koskevan 
kysynnän kasvun, kriittisen massan 
saavuttamisen ja kustannusten 
vähentämisen.

Or. en

Tarkistus 267
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 4

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuuri perustuu olemassa olevaan 
internetin runkoverkkoon, ja tarvittaessa 
otetaan käyttöön uusia verkkoja. Yhteydet 
muodostetaan joko suoraan tai alueellisesti 
tai kansallisesti hallinnoitujen 
infrastruktuurien kautta. Se tarjoaa 
erityisesti yhteenliitettävyyden muihin, 

Infrastruktuuri perustuu olemassa olevaan 
internetin runkoverkkoon, ja tarvittaessa 
otetaan käyttöön uusia verkkoja. Yhteydet 
muodostetaan joko suoraan tai
paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti 
hallinnoitujen infrastruktuurien kautta. Se 
tarjoaa erityisesti yhteenliitettävyyden 
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muun muassa tässä liitteessä mainittuihin 
Euroopan laajuisiin palveluihin.
Infrastruktuuri integroidaan 
kokonaisuudessaan internetiin Euroopan 
laajuisten julkisten palvelujen keskeisenä 
kapasiteettina, ja se tukee tulevien 
standardien omaksumista (esim. IP-
yhteyskäytännön version 6 kaltaiset 
internetin yhteyskäytännöt).
Julkishallintojen välisiin yhteyksiin 
voidaan turvallisuussyistä tarvittaessa 
harkita erillisiä infrastruktuurialustoja.

muihin, muun muassa tässä liitteessä 
mainittuihin Euroopan laajuisiin 
palveluihin. Infrastruktuuri integroidaan 
kokonaisuudessaan internetiin Euroopan 
laajuisten julkisten palvelujen keskeisenä 
kapasiteettina, ja se tukee tulevien 
standardien omaksumista (esim. IP-
yhteyskäytännön version 6 kaltaiset 
internetin yhteyskäytännöt).
Julkishallintojen välisiin yhteyksiin 
voidaan turvallisuussyistä tarvittaessa 
harkita erillisiä infrastruktuurialustoja.

Or. ro

Tarkistus 268
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 6

Komission teksti Tarkistus

Yhteentoimivat etäresurssipalvelut
(pilvipalvelut) tarjoavat 
runkoverkkoinfrastruktuuri-toiminnon, 
jolla voidaan tarjota Euroopan laajuisten 
julkisten palveluiden etäresurssipalveluita.
Tähän sisältyvät verkkotyyppiset Euroopan 
laajuiset palvelut, kuten videokonferenssit, 
virtuaalivarastointi ja suurta laskentatehoa 
vaativien sovellusten tukeminen, myös 
muiden yhteistä etua koskevien hankkeiden 
osalta.

Yhteentoimivat etäresurssipalvelut
(pilvipalvelut) tarjoavat 
runkoverkkoinfrastruktuuri-toiminnon, 
jolla voidaan tarjota Euroopan laajuisten 
julkisten palveluiden etäresurssipalveluita.
Tähän sisältyvät verkkotyyppiset Euroopan 
laajuiset palvelut, kuten videokonferenssit, 
virtuaalivarastointi, virtualisoitu 
tietojenkäsittely ja suurta laskentatehoa 
vaativien sovellusten tukeminen, myös 
muiden yhteistä etua koskevien hankkeiden 
osalta.

Or. en

Tarkistus 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 6 a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Oppiresurssien jakamista koskeva 
eurooppalainen palvelualusta
Tavoitteena on hyödyntää tieto- ja 
viestintätekniikan etuja koulutuksen 
alalla järjestämälle koulutusaineiston 
Euroopan laajuinen jakaminen.
Koulutusaineiston kustannustehokas 
saatavuus ja vertaisarvioinnilla
aikaansaatu korkeampi laatu vahvistaisi 
eurooppalaista yhteenkuuluvuutta 
mahdollistamalla opiskelijoiden väliset ja 
akateemisen maailman kontaktit, 
yhteistyön ja keskustelut. Se toimisi 
oppilaitosten välisen yhteistyön runkona 
ja helpottaisi muiden unionin ohjelmien 
kuten "Yhteinen Erasmus" 
-ydinpalvelualustan täytäntöönpanoa. 
Ydinpalveluna olisi sähköinen 
monikielinen alusta, jolla oppilaitokset ja 
yksityishenkilöt voisivat jakaa 
koulutusaineistoa avoimilla lisensseillä.
Alustalle vastaanotettaisiin oppikirjoja, 
artikkeleita ja videoita ja se tarjoaisi 
käyttäjille mahdollisuuden antaa oma 
panoksensa, tehdä yhteistyötä ja 
keskustella. Se helpottaisi etäopiskelua ja 
koulutusalan toimijoiden välistä 
yhteistyötä muun muassa verkko-
opiskelusovellusten avulla. Se palvelisi 
myös alustana, jolla voi tehdä hakuja 
julkisten kirjastojen resursseista ja 
tutustua niihin. Alusta edellyttää 
hajautetun tietojenkäsittelyn, tietojen 
tallennuksen ja ohjelmistojen 
kehittämistä, toimintaa ja hallinnointia.
Yleisluonteiset palvelut: a) oppilaitosten 
sisältökokoelmat ja käyttäjien luomat 
sisällöt, b) palvelut, jotka mahdollistavat 
interaktiivisuuden, yhteistyön tekstien 
editoinnissa, varmennettujen käyttäjien 
välisen viestinnän (videokonferenssit 
mukaan lukien), c) kirjastojen 
hakuvälineiden yhteentoimivuus. 
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Or. en

Perustelu

Kesäkuussa 2012 järjestetyn Unescon avointen oppiresurssien maailmankongressin 
julistuksessa pyydettiin hallituksia laatimaan toimintalinjoja, joilla tuetaan oppiresurssien 
saatavuutta. Tässä yhteydessä Harvardin yliopisto ja Massachusettsin teknillinen 
korkeakoulu (MiT) käynnistivät edX-hankkeen – avoimeen lähdekoodiin perustuvan 
teknologia-alustan, joka tarjoaa verkkokursseja – ja Kiina puolestaan on jo kehittänyt oman 
alustansa (www.core.org.cn). Verkko-opetukseen investoiminen antaisi unionille 
mahdollisuuden vahvistaa maailmanlaajuista kilpailukykyään ja vetovoimaansa 
akateemisissa piireissä. 

Tarkistus 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 8

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 
sähköinen vaihtaminen, Euroopan 
laajuinen yritysten sähköinen 
rekisteröiminen, yritysten sähköiset 
hallinnointipalvelut, mukaan lukien 
yritysrekisterien välinen kommunikointi 

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. Tähän 
henkilötietojen siirrettävyyteen on 
liitettävä niiden tehokas suoja. Alusta
muodostaa ydinkerroksen kaikille niille 
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 
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rajatylittävien sulautumisten ja ulkomaisten 
sivuliikkeiden osalta. Alustassa voidaan 
käyttää myös monikielisen alustan 
resursseja ja välineitä.

hallinnointipalvelut, mukaan lukien 
yritysrekisterien välinen kommunikointi 
rajatylittävien sulautumisten ja ulkomaisten 
sivuliikkeiden osalta. Alustassa voidaan 
käyttää myös monikielisen alustan 
resursseja ja välineitä.

Or. fr

Tarkistus 271
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 8

Komission teksti Tarkistus

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 
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.

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 
sähköinen vaihtaminen, Euroopan 
laajuinen yritysten sähköinen 
rekisteröiminen, yksityishenkilöiden ja
yritysten sähköiset hallinnointipalvelut, 
mukaan lukien yritysrekisterien välinen 
kommunikointi rajatylittävien 
sulautumisten ja ulkomaisten 
sivuliikkeiden osalta. Alustassa voidaan 
käyttää myös monikielisen alustan 
resursseja ja välineitä.

Or. ro
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Tarkistus 272
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 9 – alakohta b a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Rajatylittävät yhteentoimivat 
sähköiset laskutuspalvelut: Palvelu 
myötävaikuttaa yhtenäismarkkinoiden 
saavuttamiseen ja tuo merkittäviä hyötyjä 
kuten lyhyemmät maksuajat, vähemmän 
virheitä, entistä tehokkaampi 
arvonlisäverotus, pienemmät tulostus- ja 
lähetyskustannukset sekä kaupallisten 
toimien yhdennetty käsittely. Sähköiseen 
laskutukseen liittyvien ratkaisujen 
yhteentoimivuus antaa käytännössä 
kauppakumppaneille mahdollisuuden 
lähettää toisilleen laskuja ja vastaanottaa 
niitä erilaisista teknologioista ja 
organisatorisista rajoista huolimatta, 
mikä perustuu yhteisiin lakisääteisiin 
vaatimuksiin, liiketoimintaprosesseihin ja 
teknisiin standardeihin. On tärkeää, että 
sähköinen laskutus kytketään sähköisten 
maksujen laajempiin yhdentyneisiin 
markkinoihin laskujen ja maksujen 
välisen läheisen yhteyden vuoksi.

Or. ro

Tarkistus 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 9 – alakohta e a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Turvallisten ja yhteentoimivien 
mobiilien lähipalvelujen käytön 
mahdollistavien infrastruktuurien 
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käyttöönotto julkisessa liikenteessä:
Turvallisten ja yhteentoimivien mobiilien 
lähipalvelujen käytön mahdollistavien 
infrastruktuurien ottaminen käyttöön 
julkisessa liikenteessä antaa kansalaisille, 
yrityksille ja organisaatioille 
mahdollisuudet käyttää lukuisia 
innovatiivisia palveluja liikkuessaan 
unionin alueella. 
Infrastruktuurit, joihin on liitetty 
validointijärjestelmiä, avaavat 
televiestintä-, vähittäismyynti- ja 
liikennealan toimijoille sekä julkiselle 
sektorille mahdollisuuksia kehittää 
Euroopan laajuisia palveluja kuten 
lipunmyynti tai maksusuoritusten 
hoitaminen, jotka edistävät EU:n 
kansalaisten ja yritysten liikkuvuutta. Ne 
vahvistavat eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita erityisesti julkisessa 
liikenteessä ja televiestinnässä.

Or. en

Tarkistus 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 9 – alakohta e a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Verkkovälitteinen 
riitojenratkaisufoorumi: Palvelu tarjoaa 
foorumin kuluttajien ja kauppiaiden 
välisten sopimusriitojen tuomioistuimen 
ulkopuoliselle ratkaisemiselle. Se antaa 
heille mahdollisuuden esittää riita-asia 
verkossa omalla kielellään ja heidät 
ohjataan kansalliseen vaihtoehtoiseen 
riitojenratkaisuelimeen, jolla on 
toimivalta käsitellä ja ratkaista riita 
avoimella, tehokkaalla ja puolueettomalla 
tavalla. 
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Or. en

Tarkistus 275
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 11

Komission teksti Tarkistus

Ydinpalvelualusta kehitetään nykyisen 
Europeana-portaalin pohjalta. Alusta 
edellyttää hajautetun tietojenkäsittelyn, 
tietojen tallennuksen ja ohjelmistojen 
kehittämistä, toimintaa ja hallinnointia, ja 
se toimii yhteyspisteenä eurooppalaista 
kulttuuriperintöä koskevaan sisältöön. 
Lisäksi se sisältää rajapinnan määrittelyt 
infrastruktuurin vuorovaikutusta varten
(tiedonhaku, tietojen lataaminen), tuen
metatietojen muokkaamiselle ja uuden 
sisällön tallentamiselle sekä tietoja 
infrastruktuurin kautta saatavan sisällön 
uudelleenkäytön edellytyksistä.

Ydinpalvelualusta kehitetään nykyisen 
Europeana-portaalin pohjalta. Alusta 
edellyttää hajautetun tietojenkäsittelyn, 
tietojen tallennuksen ja ohjelmistojen 
kehittämistä, toimintaa ja hallinnointia, ja 
se toimii yhteyspisteenä eurooppalaista 
kulttuuriperintöä koskevaan sisältöön. 
Lisäksi se sisältää rajapinnan määrittelyt 
infrastruktuurin vuorovaikutusta varten
(tiedonhaku, tietojen lataaminen ja 
yhdistäminen), tuen erilaisissa avoimissa 
digitaalisissa formaateissa oleviin 
metatietoihin ja sisältöön tutustumiselle ja 
niiden muuttamiselle ja muokkaamiselle 
ja uuden sisällön tallentamiselle sekä 
tietoja infrastruktuurin kautta saatavan 
sisällön uudelleenkäytön edellytyksistä.

Or. en

Tarkistus 276
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 13 – alakohta e

Komission teksti Tarkistus

(e) digitalisoinnin osaamiskeskukset ja 
digitaalisen kulttuuriperinnön 
säilyttäminen;

(e) digitalisoinnin osaamiskeskukset ja 
digitaalisen kulttuuriperinnön 
säilyttäminen esimerkiksi liittämällä 
paikalliset, alueelliset ja kansalliset 
kirjastot yhteen Euroopan laajuiseksi 
verkoksi ja käyttämällä sen tarjoamaa 
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kehystä;

Or. ro

Tarkistus 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 14

Komission teksti Tarkistus

Tämä digitaalisen palvelun infrastruktuuri 
sisältää EU:n julkisen sektorin julkisia 
tietoja uudelleenkäyttöä varten.

Tämä digitaalisen palvelun infrastruktuuri 
sisältää EU:n julkisen sektorin julkisia 
tietoja uudelleenkäyttöä varten
yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa 
koskevien sääntöjen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 278
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 15

Komission teksti Tarkistus

Hajautettu tietojenkäsittely, tietojen 
tallennus ja ohjelmistot tarjoavat 
yhteyspisteen monikielisiin (kaikki EU:n 
viralliset kielet) EU:n julkisten elinten 
tietoihin Euroopan, kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla; tietojen 
haku- ja visualisointivälineet; varmuuden 
siitä, että saatavilla olevat tiedot saa 
julkaista ja jakaa, mukaan luettuna tietojen 
alkuperän jäljitysketju;
sovellusohjelmointiliittymät 
ohjelmistoasiakkaille 
infrastruktuurivuorovaikutusta varten
(tiedonhaku, tilastojen kerääminen, tietojen 
lataaminen) kolmansien osapuolien 
sovellusten kehittämiseksi. Se tarjoaa myös 

Hajautettu tietojenkäsittely, tietojen 
tallennus ja ohjelmistot tarjoavat 
yhteyspisteen monikielisiin (kaikki EU:n 
viralliset kielet) EU:n julkisten elinten 
tietoihin Euroopan, kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla; tietojen 
haku- ja visualisointivälineet; varmuuden 
siitä, että saatavilla olevat ja 
asianmukaisesti anonymisoidut ja 
hinnoitellut tiedot saa julkaista ja jakaa, 
mukaan luettuna tietojen alkuperän 
jäljitysketju; sovellusohjelmointiliittymät
ohjelmistoasiakkaille 
infrastruktuurivuorovaikutusta varten
(tiedonhaku, tilastojen kerääminen, tietojen 
lataaminen) kolmansien osapuolien 
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mahdollisuuden tilastojen keräämiseen ja 
julkaisemiseen portaalin toiminnasta sekä 
tietojen ja sovellusten saatavuudesta ja 
käyttötavoista.

sovellusten kehittämiseksi. Se tarjoaa myös 
mahdollisuuden tilastojen keräämiseen ja 
julkaisemiseen portaalin toiminnasta sekä 
tietojen ja sovellusten saatavuudesta ja 
käyttötavoista.

Or. en

Tarkistus 279
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 16 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) tietokokonaisuuksien yhteentoimivuus 
entistä paremman uudelleenkäytön 
mahdollistamiseksi, mukaan luettuina 
oikeudelliset asiat ja lupa-asiat;

(b) tietokokonaisuuksien yhteentoimivuus
ja standardointi entistä paremman 
uudelleenkäytön mahdollistamiseksi, 
mukaan luettuina oikeudelliset asiat ja 
lupa-asiat;

Or. en

Tarkistus 280
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 18

Komission teksti Tarkistus

Palvelualusta mahdollistaa elävän 
kielitiedon suurten kokoelmien ja 
uudelleen käytettävien 
kielenkäsittelyvälineiden keräämisen, 
säilyttämisen ja saataville tarjoamisen. Se 
kattaa kaikki EU:n kielet ja noudattaa 
asianmukaisia standardeja ja sovittuja 
palveluun liittyviä ja lakisääteisiä 
vaatimuksia. Palvelualusta mahdollistaa 
osallistujille kielitietojen ja välineiden 
joustavan lisäämisen, tiedonhoidon ja 
hiomisen sekä takaa helpon, tasapuolisen ja 

Palvelualusta mahdollistaa kirjallisessa ja 
puhutussa muodossa olevan elävän 
kielitiedon suurten kokoelmien ja 
uudelleen käytettävien 
kielenkäsittelyvälineiden keräämisen, 
säilyttämisen ja saataville tarjoamisen. Se 
kattaa kaikki EU:n kielet ja noudattaa 
asianmukaisia standardeja ja sovittuja 
palveluun liittyviä ja lakisääteisiä 
vaatimuksia. Palvelualusta mahdollistaa 
osallistujille kielitietojen ja välineiden 
joustavan lisäämisen, tiedonhoidon ja 
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turvallisen pääsyn niihin ja tällaisten 
resurssien mukauttamisen kielen 
sovelluksia käyttäviä palveluja tarjoaville 
tai kehittäville organisaatioille.
Palvelualusta tukee myös yhteistyötä ja 
yhteistoimintaa nykyisten tai tulevien 
vastaavanlaisten aloitteiden ja 
tietokeskusten kanssa EU:n sisällä ja sen 
ulkopuolella.

hiomisen sekä takaa helpon, tasapuolisen ja 
turvallisen pääsyn niihin ja tällaisten 
resurssien mukauttamisen kielen 
sovelluksia käyttäviä palveluja tarjoaville 
tai kehittäville organisaatioille.
Palvelualusta tukee myös yhteistyötä ja 
yhteistoimintaa nykyisten tai tulevien 
vastaavanlaisten aloitteiden ja 
tietokeskusten kanssa EU:n sisällä ja sen 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 281
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 20

Komission teksti Tarkistus

Tuella tarjotaan Euroopan tasolla 
yhdennettyjä ja yhteentoimivia palveluja, 
jotka perustuvat yhteiseen tietoisuuteen, 
resursseihin, välineisiin ja käytäntöihin. 
Sillä pyritään antamaan lapsille sekä 
heidän vanhemmilleen, hoitajilleen ja 
opettajilleen mahdollisuus hyödyntää 
internetiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuella tarjotaan Euroopan tasolla 
yhdennettyjä ja yhteentoimivia palveluja, 
jotka perustuvat yhteiseen tietoisuuteen, 
resursseihin, välineisiin ja käytäntöihin. 
Sillä pyritään antamaan lapsille sekä 
heidän vanhemmilleen, hoitajilleen ja 
opettajilleen mahdollisuus hyödyntää 
internetiä parhaalla mahdollisella tavalla.
ENISAa olisi kuultava kaikista sen 
toiminnalle merkityksellisistä toimista.

Or. en

Tarkistus 282
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 20

Komission teksti Tarkistus

Tuella tarjotaan Euroopan tasolla 
yhdennettyjä ja yhteentoimivia palveluja, 

Tuella tarjotaan Euroopan tasolla 
yhdennettyjä ja yhteentoimivia palveluja, 
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jotka perustuvat yhteiseen tietoisuuteen, 
resursseihin, välineisiin ja käytäntöihin. 
Sillä pyritään antamaan lapsille sekä 
heidän vanhemmilleen, hoitajilleen ja 
opettajilleen mahdollisuus hyödyntää 
internetiä parhaalla mahdollisella tavalla.

jotka perustuvat kollektiiviseen
tietoisuuteen, resursseihin, välineisiin ja 
käytäntöihin. Sillä pyritään antamaan 
lapsille sekä heidän vanhemmilleen, 
hoitajilleen ja opettajilleen mahdollisuus 
hyödyntää internetiä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 283
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 21

Komission teksti Tarkistus

Ydinpalvelualusta: Poistetaan.
Ydinpalvelualusta mahdollistaa yhteisten 
tietojenkäsittelylaitteiden, tietokantojen ja 
ohjelmistotyökalujen hankkimisen, 
toiminnan ja ylläpidon jäsenvaltioiden 
Safer Internet -keskuksissa. Se kattaa 
myös tukitoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä, 
sisältää yhteyden asiaa käsitteleviin 
viranomaisiin sekä Interpolin kaltaisiin 
kansainvälisiin organisaatioihin ja 
mahdollistaa tarvittaessa tämän sisällön 
poistamisen kyseisiltä sivustoilta. Tätä 
tuetaan yhteisillä tietokannoilla.

Or. en

Tarkistus 284
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 22
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Komission teksti Tarkistus

Yleisluonteiset palvelut: Poistetaan.
(a) Lapsille, vanhemmille ja hoitajille 
suunnatut palvelulinjat, joissa kerrotaan 
parhaista tavoista, joilla internetiä 
käyttävä lapsi voi välttää haitallisen ja 
laittoman sisällön ja käytöksen uhkaa, 
sekä tätä tukeva 
tukitoimintoinfrastruktuuri.
(b) Vihjelinjat, joihin voi ilmoittaa 
laittomasta lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
internetissä.
(c) Välineet, joilla taataan pääsy ikään 
sopiviin sisältöön ja palveluihin.
(d) Ohjelmistot, joiden avulla voi helposti 
ja nopeasti ilmoittaa laittomasta sisällöstä 
ja poistaa sen sekä ilmoittaa 
houkutteluista ja kiusaamisesta.
(e) Ohjelmistojärjestelmät, jotka 
mahdollistavat entistä paremman lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
(raportoimattoman) sisällön 
tunnistamisen, sekä teknologian 
poliisitutkimusten tukemiseksi, erityisesti 
lapsiuhrien, rikoksentekijöiden ja 
tällaisella sisällöllä tapahtuvan 
kaupankäynnin tunnistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 285
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 22 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

(a) Lapsille, vanhemmille ja hoitajille 
suunnatut palvelulinjat, joissa kerrotaan 
parhaista tavoista, joilla internetiä 

Poistetaan.
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käyttävä lapsi voi välttää haitallisen ja 
laittoman sisällön ja käytöksen uhkaa, 
sekä tätä tukeva 
tukitoimintoinfrastruktuuri.

Or. en

Tarkistus 286
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 22 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

(b) Vihjelinjat, joihin voi ilmoittaa 
laittomasta lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
internetissä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 287
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 22 – alakohta c

Komission teksti Tarkistus

(c) Välineet, joilla taataan pääsy ikään 
sopiviin sisältöön ja palveluihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 288
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 22 – alakohta d



PE494.476v01-00 140/141 AM\909449FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(d) Ohjelmistot, joiden avulla voi helposti 
ja nopeasti ilmoittaa laittomasta sisällöstä 
ja poistaa sen sekä ilmoittaa 
houkutteluista ja kiusaamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 289
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 22 – alakohta e

Komission teksti Tarkistus

(e) Ohjelmistojärjestelmät, jotka 
mahdollistavat entistä paremman lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
(raportoimattoman) sisällön 
tunnistamisen, sekä teknologian 
poliisitutkimusten tukemiseksi, erityisesti 
lapsiuhrien, rikoksentekijöiden ja 
tällaisella sisällöllä tapahtuvan 
kaupankäynnin tunnistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 290
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 24

Komission teksti Tarkistus

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

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

yrityksille suunnatulle eurooppalaiselle 
tiedonjako- ja hälytysjärjestelmälle
(EISAS).

Or. en

Tarkistus 291
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite – jakso 3 – kohta 27

Komission teksti Tarkistus

Viestintäinfrastruktuuri, tavallisesti 
laitosten kumppanuudessa 
teleoperaattorien kanssa käyttämä, sekä 
tarvittava tietotekniikkalaitteisto energiaan 
liittyviin osiin (esim. muuntoasemat). 
Niihin sisältyvät myös keskeiset palvelut, 
jotka mahdollistavat omaisuuden 
seurannan, virranhallinnan valvonnan, 
automaation ja tiedonhallinnan sekä eri 
toimijoiden välisen viestinnän 
(palveluntarjoajat, verkkojen ja muiden 
julkisten palvelujen operaattorit, kuluttajat 
jne.).

Viestintäinfrastruktuuri, tavallisesti
laitosten kumppanuudessa 
teleoperaattorien kanssa käyttämä, sekä 
tarvittava tietotekniikkalaitteisto energiaan 
liittyviin osiin (esim. muuntoasemat). 
Laajakaistaverkkojen käyttöönoton on 
tapahduttava rinnakkain älykkäiden 
energiapalvelujen toteuttamisen kanssa, 
jotta kustannukset ja järjestelmän 
muutokset ovat kustannuslähtöisiä ja 
tehokkaita. Niihin sisältyvät myös 
keskeiset palvelut, jotka mahdollistavat 
omaisuuden seurannan, virranhallinnan 
valvonnan, automaation ja tiedonhallinnan 
sekä eri toimijoiden välisen viestinnän 
(palveluntarjoajat, verkkojen ja muiden 
julkisten palvelujen operaattorit, kuluttajat 
jne.).

Or. en


