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Tarkistus 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja
koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 
N:o 1336/97/EY kumoamisesta

Euroopan laajuisia digitaalisia verkkoja 
koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 
N:o 1336/97/EY kumoamisesta

Or. en

Tarkistus 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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) Digitaalisista verkoista 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. Laajan, nopean ja 
turvallisen internetyhteyden ja 
digitaalisten julkisen palvelun velvoitteen 
mukaisten palvelujen saatavuus kaikkialla 
Euroopassa on olennaista sosiaalisen 
kasvun ja talouskasvun, kilpailukyvyn, 
sosiaalisen osallisuuden ja 
sisämarkkinoiden kannalta.

Or. en



PE514.689v01-00 4/46 AM\941114FI.doc

FI

Tarkistus 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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) Digitaalisista verkoista 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.

Or. en

Tarkistus 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Laajakaista- ja huippunopeiden 
laajakaistaverkkojen sekä 
digitaalipalvelujen kehittäminen 
vahvistaa tarvetta laatia eurooppalaiset 
tekniset standardit. Tarvitaan EU:n 
tutkimus- ja kehittämisohjelmia ja 
standardointimenettelyjen seurannan 
lisäämistä, jos unionille halutaan 
keskeinen asema televiestintäalalla.

Or. en
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Tarkistus 5
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden välisissä, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmasta 
yhteisrahoitusta saaneissa suuren 
mittakaavan pilottihankkeissa, kuten 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX ja 
SPOCS, on validoitu yhteisiin rakenneosiin 
perustuvia, keskeisiä rajat ylittäviä 
digitaalisia palveluja sisämarkkinoilla. Ne 
ovat jo saavuttaneet tai ovat 
lähitulevaisuudessa saavuttamassa 
käyttöönoton edellyttämän kypsyysasteen. 
Olemassa olevat yhteistä etua koskevat 
hankkeet ovat jo osoittaneet Euroopan 
tasolla toimimisen selkeän lisäarvon 
esimerkiksi kulttuuriperinnön (Europeana), 
lastensuojelun (Safer Internet) ja 
sosiaaliturvan (EESSI) alalla, ja 
ehdotuksen asteella on uusia hankkeita 
esimerkiksi kuluttajansuojan alalla (ODR).

Jäsenvaltioiden välisissä, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmasta 
yhteisrahoitusta saaneissa suuren 
mittakaavan pilottihankkeissa, kuten 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX ja 
SPOCS, on validoitu yhteisiin rakenneosiin 
perustuvia, keskeisiä rajat ylittäviä 
digitaalisia palveluja sisämarkkinoilla. Ne 
ovat jo saavuttaneet tai ovat 
lähitulevaisuudessa saavuttamassa 
käyttöönoton edellyttämän kypsyysasteen. 
Olemassa olevat yhteistä etua koskevat 
hankkeet ovat jo osoittaneet Euroopan 
tasolla toimimisen selkeän lisäarvon 
esimerkiksi kulttuuriperinnön (Europeana), 
lastensuojelun (Safer Internet, myös lasten 
turvallisuutta internetissä parantava 
ohjelma) ja sosiaaliturvan (EESSI) alalla, 
ja ehdotuksen asteella on uusia hankkeita 
esimerkiksi kuluttajansuojan alalla (ODR).

Or. en

Tarkistus 6
Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska Safer Internet -ohjelman 
suuri merkitys lasten suojelemisessa ja 
mahdollisuuksien tarjoamisessa näille on 
tunnustettu, sen (tulevan Better Internet 
for Kids -ohjelman) toiminta 
tiedotuskeskuksineen, palvelulinjoineen ja 
vihjelinjoineen on taattava myös 
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vuoden 2014 jälkeen ja siitä eteenpäin.

Or. en

Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Internetin käyttöturvallisuutta koskevan 
ohjelman, myös Safer Internet -keskusten 
(tiedotuskeskuksineen, palvelulinjoineen 
ja vihjelinjoineen) rahoitusta on 
jatkettava jäsenvaltioissa ja lasten 
turvallisuutta internetissä parantavaa 
ohjelmaa on jatkettava.

Or. en

Tarkistus 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

Digitaalipalvelujen infrastruktuurien osalta 
etusijalle asetetaan rakenneosat ennen 
muita digitaalipalvelujen infrastruktuureja, 
koska ensin mainitut ovat edellytys
jälkimmäisille. Digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien olisi muun muassa 
luotava eurooppalaista lisäarvoa ja 
vastattava todettuja tarpeita. Niiden olisi 
oltava teknisesti ja operatiivisesti 
käyttöönottoa varten riittävän kypsiä, mikä 
olisi osoitettava erityisesti onnistuneilla 
pilottihankkeilla. Niiden olisi perustuttava 
konkreettiseen jatkuvuussuunnitelmaan, 

Digitaalipalveluiden infrastruktuurien 
osalta etusijalle asetetaan rakenneosat ja 
digitaalipalveluiden infrastruktuurit, 
joiden osatekijöitä muut palveluntarjoajat 
voivat käyttää, ennen muita 
digitaalipalvelujen infrastruktuureja, koska 
ensin mainitut muodostavat perustan
jälkimmäisille. Digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien olisi muun muassa 
luotava eurooppalaista lisäarvoa ja 
vastattava todettuja tarpeita. Niiden olisi 
oltava teknisesti ja operatiivisesti 
käyttöönottoa varten riittävän kypsiä, mikä 
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jotta voidaan varmistaa 
ydinpalvelualustojen pitkän aikavälin 
toiminta CEF:n jälkeenkin. Tämän 
asetuksen nojalla annettava rahoitustuki 
olisikin, aina kun se on mahdollista, 
asteittain lopetettava ja järjestettävä 
rahoitusta muista lähteistä kuin CEF:stä.

olisi osoitettava erityisesti onnistuneilla 
pilottihankkeilla. Niiden olisi perustuttava 
konkreettiseen jatkuvuussuunnitelmaan, 
jotta voidaan varmistaa 
ydinpalvelualustojen pitkän aikavälin 
toiminta CEF:n jälkeenkin. Tämän 
asetuksen nojalla annettava rahoitustuki 
olisikin, aina kun se on mahdollista, 
asteittain lopetettava ja järjestettävä 
rahoitusta muista lähteistä kuin CEF:stä.

Or. en

Perustelu

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

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

Tarkistus 9
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Digitaalipalvelujen infrastruktuurit, 
joita tarvitaan EU-lainsäädännöstä 
johtuvien oikeudellisten velvoitteiden 
täyttämiseksi ja/tai jotka ovat 
kehittämässä tai tarjoavat jo rakenneosia, 
ja joilla on mahdollisesti suuri vaikutus 
yleiseurooppalaisten julkisten palvelujen 

Poistetaan.
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kehitykseen, olisi asetettava rahoituksessa 
etusijalle, jotta voidaan tukea useampia 
digitaalipalvelujen infrastruktuureja ja 
rakentaa asteittain eurooppalaista 
yhteentoimivuuden ekosysteemiä. Tässä 
yhteydessä oikeudellisilla velvoitteilla 
tarkoitetaan yksittäisiä säännöksiä, jotka 
edellyttävät joko digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien kehittämistä tai niiden 
käyttöä tai jotka edellyttävät tuloksia, 
jotka voidaan saavuttaa ainoastaan 
eurooppalaisten digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien avulla.

Or. en

Tarkistus 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan digitaalistrategian mukaan 
kaikkien eurooppalaisten saatavilla olisi 
vuoteen 2020 mennessä oltava yli 
30 Mbit/s internet-liittymä ja vähintään 
50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista tilattuna yli 100 Mbit/s 
liittymä.

(11) Euroopan digitaalistrategian mukaan 
kaikkien eurooppalaisten saatavilla olisi 
vuoteen 2020 mennessä oltava yli 
30 Mbit/s internet-liittymä ja vähintään 
50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista tilattuna yli 100 Mbit/s 
liittymä. Ottaen kuitenkin huomioon 
tekniikan nopean kehityksen, joka johtaa 
yhä nopeampiin internetyhteyksiin, tällä 
hetkellä on asianmukaista, että kaikkien 
unionin kotitalouksien osalta tähdätään 
yli 100 Mbit/s liittymiin ja että 
50 prosentilla kotitalouksista on 
saatavillaan 1 Gbit/s:n yhteys.

Or. en

Tarkistus 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 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. Nopean laajakaistaverkon 
nopea yleistyminen on ratkaisevaa 
Euroopan 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 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) 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. en
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Tarkistus 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Koska kuitulaajakaistayhteyksien 
ja ultranopeiden laajakaistayhteyksien 
käyttöönotto on unionissa yhä 
riittämätöntä, muissa talouksissa 
siirrytään maailmanlaajuisesti johtavaan 
asemaan tarjoamalla huomattavasti 
suurempia kapasiteetteja ja jopa yli 
1 Gbit/s:n nopeuksia. Kuituun 
investoiminen sekä kotona että 
passiivisessa infrastruktuurissa 
runkoyhteysverkossa on ratkaisevan 
tärkeä osatekijä, jos unionista halutaan 
tehdä innovaatioiden, tiedon ja palvelujen 
alue.

Or. en

Tarkistus 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Vuoden 2020 tavoitteita olisi 
tarkistettava ja olisi tavoiteltava sitä, että 
unionilla olisi maailman nopeimmat 
laajakaistayhteydet, ja tämän 
aikaansaamiseksi olisi pyrittävä 
varmistamaan, että vuoteen 2020 
mennessä kaikilla Euroopan kansalaisilla 
on käytettävissään 100 Mbit/s:n yhteys ja 
että 50 prosentilla unionin kotitalouksista 
on käytettävissään 1 Gbit/s:n tai sitä 
nopeampi yhteys.
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Or. en

Tarkistus 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 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 16
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 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. Tämän osalta 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) toukokuun 2012 
tutkimustulokset osoittavat, että ainakin 
20 prosenttia langattoman internetin 
käyttäjistä kärsii jonkintyyppisistä 



PE514.689v01-00 12/46 AM\941114FI.doc

FI

rajoituksista mahdollisuuksissaan käyttää 
internet-välitteisiä puheluita 
(VoIP-palvelut). Vaikka kilpailun 
odotetaan kurinalaistavan operaattoreita, 
edistyminen on ollut hyvin hidasta ja 
tämän asetuksen kattamilta julkisesti 
rahoitetuilta televiestintäverkoilta olisi 
siksi kiellettävä laillisten palvelujen 
estäminen.

Or. en

Tarkistus 17
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 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. Tämän osalta 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) toukokuun 2012 
tutkimustulokset osoittavat, että ainakin 
20 prosenttia langattoman internetin 
käyttäjistä kärsii jonkintyyppisistä 
rajoituksista mahdollisuuksissaan käyttää 
internet-välitteisiä puheluita 
(VoIP-palvelut). Vaikka kilpailun 
odotetaan kurinalaistavan operaattoreita, 
edistyminen on ollut hyvin hidasta ja 
tämän asetuksen kattamilta julkisesti 
rahoitetuilta televiestintäverkoilta olisi 
siksi kiellettävä palvelujen estäminen.

Or. en
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Tarkistus 18
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
annettavaa rahoitustukea olisi 
täydennettävä horisontaalisilla toimilla, 
kuten teknisellä avulla, kysynnän 
stimulointitoimenpiteillä ja 
koordinoinnilla, jossa olisi pyrittävä 
maksimoimaan EU-intervention 
vaikutukset.

(19) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
annettavaa rahoitustukea olisi 
täydennettävä ohjelmatukitoimilla, kuten 
teknisellä avulla, kysynnän 
stimulointitoimenpiteillä ja 
koordinoinnilla, jossa olisi pyrittävä 
maksimoimaan EU-intervention 
vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 19
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 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. en

Tarkistus 20
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

Komission olisi käytettävä apunaan 
jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa 
asiantuntijaryhmää, joka ottaa kantaa ja 
osallistuu muun muassa näiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurantaan, suunnitteluun, arviointiin ja 
täytäntöönpanon ongelmiin puuttumiseen.

Komission olisi käytettävä apunaan 
kaikkien jäsenvaltioiden edustajista 
koostuvaa asiantuntijaryhmää, joka ottaa 
kantaa ja osallistuu muun muassa näiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurantaan, suunnitteluun, arviointiin ja 
täytäntöönpanon ongelmiin puuttumiseen.

Or. ro

Tarkistus 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
suuntaviivat yhteistä etua koskevien 
hankkeiden ripeää toteuttamista ja 
yhteentoimivuutta varten Euroopan 
laajuisten televiestintäverkkojen alalla.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
suuntaviivat yhteistä etua koskevien 
hankkeiden ripeää toteuttamista ja 
yhteentoimivuutta varten Euroopan 
laajuisten digitaalisten verkkojen alalla.

Or. en

Tarkistus 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

’televiestintäverkoilla’ laajakaistaverkkoja 
ja digitaalipalvelujen infrastruktuureja,

’digitaalisilla verkoilla’ 
laajakaistaverkkoja ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuureja,

Or. en
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Tarkistus 23
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’laajakaistaverkoilla’ kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja, täydentävää 
infrastruktuuria ja runkoverkkoja, jotka 
pystyvät tarjoamaan hyvin nopeat yhteydet 
ja edesauttavat näin Euroopan 
digitaalistrategian laajakaistatavoitteiden 
saavuttamista,

f) ’laajakaistaverkoilla’ kiinteitä, 
langattomia liityntäverkkoja tai 
satelliittiverkkoa, täydentävää 
infrastruktuuria ja runkoverkkoja, jotka 
pystyvät tarjoamaan hyvin nopeat yhteydet 
ja edesauttavat näin Euroopan 
digitaalistrategian laajakaistatavoitteiden 
saavuttamista,

Or. en

Perustelu

Teknologianeutraaliuden vuoksi kaikki mahdolliset teknologiat on mainittava. Tietyissä 
oloissa myös satelliittipalveluilla voi olla tehtävänsä.

Tarkistus 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’laajakaistaverkoilla’ kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja, täydentävää 
infrastruktuuria ja runkoverkkoja, jotka 
pystyvät tarjoamaan hyvin nopeat yhteydet 
ja edesauttavat näin Euroopan 
digitaalistrategian laajakaistatavoitteiden 
saavuttamista,

f) ’laajakaistaverkoilla’ kiinteitä ja 
langattomia liityntäverkkoja, täydentävää 
infrastruktuuria ja runkoverkkoja, jotka 
pystyvät tarjoamaan hyvin nopeat yhteydet 
ja edesauttavat näin 100 Mbit/s:n ja 
1 Gbit/s:n ja mahdollisesti näitäkin 
nopeampien yhteyksien 
laajakaistatavoitteiden saavuttamista,

Or. en
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Tarkistus 25
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) talouskasvu ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteutumisen tukeminen 
Euroopan talouden, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritykset), 
kilpailukyvyn tukemiseksi,

a) talouskasvu ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteutumisen ja sujuvan 
toiminnan tukeminen Euroopan talouden, 
myös pienten ja keskisuurten yritysten 
(pk-yritykset), kilpailukyvyn tukemiseksi,

Or. en

Tarkistus 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) parannukset kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten arkeen edistämällä 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliittämistä ja 
yhteentoimivuutta sekä pääsyä tällaisiin 
verkkoihin.

b) parannukset kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten arkeen jokaisella tasolla
edistämällä laajakaistaverkkoja
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliittämistä ja 
yhteentoimivuutta sekä avointa ja 
syrjimätöntä pääsyä tällaisiin verkkoihin 
sekä digitaalista osallistamista, ottaen 
huomioon, että tämän on katettava myös 
harvemmin asutut ja vähemmän 
kehittyneet alueet, joille myös on taattava 
yhteydet. Digitaalisten sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamiseksi on varmistettava 
Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan 
kuuluvan toiminnan tiivis yhteistyö ja 
yhteensovittaminen kansallisten ja 
alueellisten laajakaistatoimien kanssa.

Or. en



AM\941114FI.doc 17/46 PE514.689v01-00

FI

Tarkistus 27
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

c a) EU:n lainsäädännöstä johtuvien 
oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen 
ja/tai sellaisten rakenneosien 
kehittäminen tai tarjoaminen, joilla on 
mahdollisesti suuri vaikutus 
yleiseurooppalaisten julkisten palvelujen 
kehitykseen, jotta voidaan tukea useita 
digitaalipalvelujen infrastruktuureja ja 
rakentaa asteittain eurooppalaista 
yhteentoimivuuden ekosysteemiä.

Or. ro

Tarkistus 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä etua koskevat hankkeet voivat 
sisältää hankkeiden koko elinkaaren, myös 
toteutettavuustutkimukset, 
täytäntöönpanon, jatkuvan toiminnan, 
koordinoinnin ja arvioinnin.

Yhteistä etua koskevat hankkeet voivat 
sisältää hankkeiden koko elinkaaren, myös 
toteutettavuustutkimukset, 
täytäntöönpanon, jatkuvan toiminnan ja 
kehityksen, koordinoinnin ja arvioinnin.

Or. ro

Tarkistus 29
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
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4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteistä etua koskevia hankkeita 
voidaan tukea horisontaalisten toimien 
kautta.

3. Yhteistä etua koskevia hankkeita 
tuetaan mahdollisimman laajasti 
horisontaalisten toimien kautta.

Or. en

Tarkistus 30
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteistä etua koskevia hankkeita 
voidaan tukea horisontaalisten toimien
kautta.

3. Yhteistä etua koskevia hankkeita 
voidaan tukea ohjelmatukitoimien kautta.

Or. en

Tarkistus 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämistoimia digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien alalla voidaan tukea:

a) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämistoimia digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien alalla voidaan tukea:

a) hankinnoilla ja/tai – hankinnoilla. 

b) avustuksilla.

Or. ro



AM\941114FI.doc 19/46 PE514.689v01-00

FI

Tarkistus 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Rahoitus jaetaan ottaen huomioon 
edunsaajien erityistarpeet, erityisesti 
tasapainottamalla tukien ja 
innovatiivisten rahoitusvälineiden välinen 
jako.

Or. en

Tarkistus 33
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Horisontaalisia toimia tuetaan c) Ohjelmatukitoimia tuetaan

Or. en

Tarkistus 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Horisontaalisia toimia tuetaan c) Horisontaalisia toimia tuetaan

a) hankinnoilla ja/tai – hankinnoilla.
b) avustuksilla.

Or. ro



PE514.689v01-00 20/46 AM\941114FI.doc

FI

Tarkistus 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ensimmäisenä rahoituksen 
painopisteenä ovat rakenneosat, joiden on 
osoitettu soveltuvan käytettäviksi liitteessä 
lueteltujen muiden digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien kehittämisessä, 
käyttöönotossa ja toiminnassa ja jotka ovat 
tällaisten infrastruktuurien kannalta 
olennaisia.

2. Ensimmäisenä rahoituksen 
painopisteenä ovat rakenneosat ja kypsät 
teknisiä malleja (kuten yhteentoimivia 
tietomalleja, liittymäoikeuksien 
standardin tai kaikki jäsenvaltiot 
yhdistävän verkkomallin) sisältävät 
digitaalipalvelujen infrastruktuurit, joiden 
on osoitettu soveltuvan käytettäviksi 
liitteessä lueteltujen muiden 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien 
kehittämisessä, käyttöönotossa ja 
toiminnassa.

Or. en

Perustelu

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

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

Tarkistus 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
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6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toisena rahoituksen painopisteenä ovat 
digitaalipalvelujen infrastruktuurit, jotka
tukevat EU-lainsäädännön säännösten 
soveltamista ja perustuvat olemassa 
oleviin rakenneosiin.

3. Rahoituksen painopisteenä ovat myös 
muut digitaalipalvelujen infrastruktuurit, 
jotka luetellaan liitteessä (1.2. jakso).

Or. en

Tarkistus 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koska ydinpalvelualusta on edellytys 
digitaalipalvelun infrastruktuurin 
luomiselle, ydinpalvelualustat ja niiden 
yhteiset rakenneosat asetetaan 
rahoituksessa etusijalle yleisluonteisiin 
palveluihin nähden.

Or. en

Tarkistus 38
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden pohjalta ja käytettävissä 
olevien varojen mukaisesti työohjelmissa 
voidaan asettaa lisää kelpoisuus- ja 
ensisijaisuusehtoja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien alalla.

4. Edellä 3 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden pohjalta ja käytettävissä 
olevien varojen mukaisesti Verkkojen 
Eurooppa -välineestä annetun asetuksen 
(EU) N:o xxxx/xxxx säännösten 
mukaisissa työohjelmissa voidaan asettaa 
lisää kelpoisuus- ja ensisijaisuusehtoja 
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digitaalipalvelujen infrastruktuurien alalla.

Or. en

Tarkistus 39
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden pohjalta ja käytettävissä 
olevien varojen mukaisesti työohjelmissa 
voidaan asettaa lisää kelpoisuus- ja 
ensisijaisuusehtoja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien alalla.

4. Edellä 3 artiklassa ja tämän asetuksen 
liitteessä säädettyjen tavoitteiden pohjalta 
ja käytettävissä olevien varojen mukaisesti 
työohjelmissa voidaan asettaa lisää 
kelpoisuus- ja ensisijaisuusehtoja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien alalla.

Or. en

Perustelu

On korostettava, että myös liite on osa hankevalinnan perustaa ja että se on otettava 
huomioon.

Tarkistus 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne edesauttavat merkittävästi Euroopan 
digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamista,

a) ne edesauttavat merkittävästi 
100 Mbit/s:n ja 1 Gbit/s:n ja mahdollisesti 
näitäkin nopeampien yhteyksien 
laajakaistatavoitteiden saavuttamista,

Or. en
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Tarkistus 41
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) niissä käytetään teknologiaa, jota 
pidetään puolueettomin perustein 
sopivimpana kyseisen alan tarpeisiin 
ottaen huomioon maantieteelliset, 
sosiaaliset ja taloudelliset tekijät ja 
noudattaen teknologianeutraaliuden 
periaatetta,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) niissä hyödynnetään parasta 
käytettävissä olevaa teknologiaa ja/tai ne 
perustuvat innovatiivisiin 
liiketoimintamalleihin, ja ne ovat laajasti 
kopioitavissa.

f) niillä tarjotaan paras tasapaino 
tiedonsiirtokapasiteettia koskevan 
huipputeknologian, siirron 
turvallisuuden, verkon kestävyyden ja 
kustannustehokkuuden välillä.

Or. en

Tarkistus 43
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edeltävän kohdan f alakohdassa 
mainittuja ehtoja ei sovelleta hankkeisiin, 

Poistetaan.
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jotka saavat korvamerkittyä lisärahoitusta 
asetuksen (EU) N:o xxx/2012 
[CEF-asetus] 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 44
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Horisontaalisten toimien
kelpoisuusehdot määritellään 
työohjelmissa.

7. Ohjelmatukitoimien kelpoisuusehdot 
määritellään työohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Unioni voi myös olla yhteydessä, 
keskustella, vaihtaa tietoja ja tehdä 
yhteistyötä kolmansien maiden julkisten 
viranomaisten tai muiden järjestöjen 
kanssa saavuttaakseen näissä 
suuntaviivoissa asetettuja tavoitteita. 
Muiden tavoitteiden lisäksi tällaisella 
yhteistyöllä pyritään edistämään unionin 
televiestintäverkkojen ja kolmansien 
maiden televiestintäverkkojen
yhteentoimivuutta.

Unioni voi myös olla yhteydessä, 
keskustella, vaihtaa tietoja ja tehdä 
yhteistyötä kolmansien maiden julkisten 
viranomaisten tai muiden järjestöjen 
kanssa saavuttaakseen näissä 
suuntaviivoissa asetettuja tavoitteita. 
Muiden tavoitteiden lisäksi tällaisella 
yhteistyöllä pyritään edistämään unionin
digitaalisten verkkojen ja kolmansien 
maiden digitaalisten verkkojen 
yhteentoimivuutta.

Or. en
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Tarkistus 46
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
8 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 ja parhaita käytäntöjä
näiden suuntaviivojen täytäntöönpanon 
edistymisestä. Näitä tietoja koskeva 
vuosittainen yleiskatsaus lähetetään 
Euroopan parlamentille. Jäsenvaltiot 
ottavat paikalliset ja alueelliset 
viranomaiset mukaan prosessiin.

Or. en

Tarkistus 47
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiota avustaa ja sille antaa 
lausuntoja asiantuntijaryhmä, jossa on 
edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta. 
Asiantuntijaryhmä avustaa komissiota 
erityisesti seuraavissa tehtävissä:

2. Komissiota avustaa ja sille antaa 
lausuntoja asiantuntijaryhmä, jossa on 
edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta. 
Asiantuntijaryhmä avustaa komissiota 
erityisesti seuraavissa tehtävissä:

a) näiden suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seuranta,

a) näiden suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seuranta,

b) kansallisten suunnitelmien tai 
kansallisten strategioiden suunnittelu 
soveltuvin osin,

b) kansallisten suunnitelmien tai 
kansallisten strategioiden suunnittelu 
soveltuvin osin,

c) työohjelmien toteutuksen arviointi 
rahoituksellisella ja teknisellä tasolla,

c) työohjelmien toteutuksen arviointi 
rahoituksellisella ja teknisellä tasolla,

d) puuttuminen hankkeiden toteutuksessa 
esiintyviin tai esiin nouseviin ongelmiin.

d) puuttuminen hankkeiden toteutuksessa 
esiintyviin tai esiin nouseviin ongelmiin,
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Asiantuntijaryhmä voi tarkastella myös 
muita Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen kehittämiseen 
liittyviä kysymyksiä.

e) infrastruktuurien kartoitus ja 
tiedonvaihto.

Asiantuntijaryhmä voi myös tarkastella 
muita Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen kehittämiseen 
liittyviä aiheita.

Asiantuntijaryhmän on avustettava 
komissiota valmistelutyössä ennen 
vuotuisen ja monivuotisen työohjelman 
laatimista ja tarkistusta, joihin viitataan 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetun asetuksen 
(EU) N:o xxxx/xxxx 17 artiklan 
1 kohdassa ja 17 artiklan 2 kohdassa.
Asiantuntijaryhmä tekee tätä tarkoitusta 
varten 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.
Komissio ja EIP kiinnittävät erityistä 
huomiota asiantuntijaryhmän 
huomautuksiin ja perustelevat julkisesti 
tapaukset, joissa huomautuksia ei ole 
otettu huomioon. Komissio ilmoittaa 
asiantuntijaryhmälle jokaisessa sen 
kokouksessa työohjelman 
täytäntöönpanon edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 48
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
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8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansallisten suunnitelmien tai 
kansallisten strategioiden suunnittelu
soveltuvin osin,

b) kansallisten suunnitelmien tai 
kansallisten strategioiden koordinointi
soveltuvin osin,

Or. en

Tarkistus 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – viimeinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntijaryhmä voi tarkastella myös 
muita Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen kehittämiseen 
liittyviä kysymyksiä.

Asiantuntijaryhmä voi tarkastella myös 
muita Euroopan laajuisten digitaalisten 
verkkojen kehittämiseen liittyviä 
kysymyksiä.

Or. en

Tarkistus 50
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
8 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 
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-välineestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 mukaisesti, verrattuna 
rahoitettujen yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kokonaisarvoon;

Or. en

Tarkistus 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukitoiminta digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien alalla perustuu yleisesti 
kaksitasoiseen malliin: 
ydinpalvelualustoihin ja yleisluonteisiin 
palveluihin. Koska ydinpalvelualusta on 
edellytys digitaalipalvelun 
infrastruktuurin luomiselle, 
ydinpalvelualustat ja niiden yhteiset 
rakenneosat asetetaan rahoituksessa 
etusijalle yleisluonteisiin palveluihin 
nähden.

Tukitoiminta digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien alalla perustuu yleisesti 
kaksitasoiseen malliin: 
ydinpalvelualustoihin ja yleisluonteisiin 
palveluihin.

Or. en

Tarkistus 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinpalvelualustat ja niiden yhteiset 
rakenneosat vastaavat yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yhteentoimivuus- ja 
tietoturvatarpeisiin. Niiden on tarkoitus 
mahdollistaa digitaalinen vuorovaikutus 

Ydinpalvelualustat vastaavat yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yhteentoimivuus- ja 
tietoturvatarpeisiin. Niiden on tarkoitus 
mahdollistaa digitaalinen vuorovaikutus 
julkisviranomaisten ja kansalaisten välillä, 
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julkisviranomaisten ja kansalaisten välillä, 
julkisviranomaisten ja yritysten ja 
organisaatioiden välillä sekä eri valtioiden 
julkisviranomaisten kesken 
standardoitujen, rajat ylittävien ja 
käyttäjäystävällisten 
vuorovaikutusalustojen kautta. 
Rakenneosina toimivat digitaalipalvelujen 
infrastruktuurit asetetaan etusijalle muihin 
digitaalipalvelujen infrastruktuureihin 
nähden, koska ensiksi mainitut ovat 
edellytys jälkimmäisille. Yleisluonteiset 
palvelut tarjoavat liitännän 
ydinpalvelualustoihin ja niiden avulla 
kansalliset lisäarvopalvelut voivat käyttää 
ydinpalvelualustoja. Ne tarjoavat väyliä 
kansallisten palvelujen ja 
ydinpalvelualustojen välille ja niiden 
ansiosta kansalliset viranomaiset ja 
organisaatiot, yritykset ja/tai kansalaiset 
voivat hyödyntää ydinpalvelualustaa 
kansainvälisissä toimissaan. Palvelujen 
laatu ja tuki rajat ylittäviin toimiin 
osallistuville tahoille tullaan varmistamaan. 
Palvelujen on tuettava ja edistettävä 
ydinpalvelualustojen käyttöönottoa.

julkisviranomaisten ja yritysten ja 
organisaatioiden välillä sekä eri valtioiden 
julkisviranomaisten kesken 
standardoitujen, rajat ylittävien ja 
käyttäjäystävällisten 
vuorovaikutusalustojen kautta. 
Digitaalipalvelujen infrastruktuurit, jotka 
ovat erottamaton osa muiden 
digitaalipalvelujen infrastruktuureja tai 
joita voidaan käyttää uusien alustojen 
mallina, asetetaan etusijalle muihin 
digitaalipalvelujen infrastruktuureihin 
nähden. Yleisluonteiset palvelut tarjoavat 
liitännän ydinpalvelualustoihin ja niiden 
avulla kansalliset lisäarvopalvelut voivat 
käyttää ydinpalvelualustoja. Ne tarjoavat 
väyliä kansallisten palvelujen ja 
ydinpalvelualustojen välille ja niiden 
ansiosta kansalliset viranomaiset ja 
organisaatiot, yritykset ja/tai kansalaiset 
voivat hyödyntää ydinpalvelualustaa 
kansainvälisissä toimissaan. Palvelujen 
laatu ja tuki rajat ylittäviin toimiin 
osallistuville tahoille tullaan varmistamaan. 
Palvelujen on tuettava ja edistettävä 
ydinpalvelualustojen käyttöönottoa.

Or. en

Perustelu

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 53
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Muut etukäteen tukikelpoisiksi 
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti yksilöidyt 
digitaalipalvelujen infrastruktuurit:

2. Etukäteen tukikelpoisiksi 6 artiklan 
1 kohdan mukaisesti yksilöidyt 
ydinpalvelualustat:

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen ilmaisu jättää epäselväksi, missä 2 artiklassa määritellyt ydinpalvelualustat 
tulevat kysymykseen, sillä vain f kohdassa mainitaan nimenomaisesti ydinpalvelualusta. Näin 
ollen joko kaikki tässä mainitut palvelut ovat ydinpalvelualustoja tai tekstissä ei ole 
määritelmää vastaavaa osaa.

Tarkistus 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Muut etukäteen tukikelpoisiksi 6 artiklan 
1 kohdan mukaisesti yksilöidyt 
digitaalipalvelujen infrastruktuurit:

2. Muut etukäteen tukikelpoisiksi 6 artiklan 
1 ja 3 kohdan mukaisesti yksilöidyt 
digitaalipalvelujen infrastruktuurit:

Or. en

Tarkistus 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

f) Eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
digitaalisten resurssien saatavuus: Tällä 
viitataan ydinpalvelualustaan, joka 
perustuu nykyiseen Europeana-portaaliin. 
Alusta toimii yhteyspisteenä eurooppalaista 
kulttuuriperintöä koskevaan sisältöön 
nimiketasolla ja sisältää 
rajapintamäärittelyt vuorovaikutukselle 
infrastruktuurin kanssa (tiedonhaku, 
tietojen lataaminen käyttäjän koneelle), 
tuen metatietojen muokkaamiselle ja uuden 
sisällön tallentamiselle sekä tietoja 
infrastruktuurin kautta saatavan sisällön 
uudelleenkäytön edellytyksistä.

f) Eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
digitaalisten resurssien saatavuus: Tällä 
viitataan ydinpalvelualustaan, joka 
perustuu nykyiseen Europeana-portaaliin. 
Alusta toimii keskeisenä yhteyspisteenä 
eurooppalaista kulttuuriperintöä koskevaan 
sisältöön nimiketasolla ja sisältää 
rajapintamäärittelyt vuorovaikutukselle 
infrastruktuurin kanssa (tiedonhaku, 
tietojen lataaminen käyttäjän koneelle), 
tuen metatietojen muokkaamiselle ja uuden 
sisällön tallentamiselle sekä tietoja 
infrastruktuurin kautta saatavan sisällön 
uudelleenkäytön edellytyksistä.

Or. en

Perustelu

Europeana tarjoaa jo tämän yhteyspisteen. Itse asiassa Europeana on erittäin edistynyt, sillä 
sen yhteentoimivaa tietomallia ja oikeuksien standardointia kopioivat julkiset digitaaliset 
kirjastot Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Koreassa. Se ei myöskään ole ainoa yhteyspiste, 
sillä sovellusrajapinnan kautta sen on tarkoitus mahdollistaa saatavuus missä tahansa 
käyttäjä onkin ja milloin tahansa tämä haluaa käyttää palvelua.

Tarkistus 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Safer Internet 
-palveluinfrastruktuuri: Tällä viitataan 
alustaan, joka mahdollistaa yhteisten 
tietojenkäsittelylaitteiden, tietokantojen ja 
ohjelmistotyökalujen hankkimisen, 
toiminnan ja ylläpidon jäsenvaltioiden 
Safer Internet -keskuksia varten. Lisäksi 
tähän sisältyvät toiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
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tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä, 
muun muassa vihjelinjojen perustaminen 
hyväksikäytöstä ilmoittamista varten 
kansallisella tasolla, neuvontapuhelimet 
ja tiedotustoiminta sekä yhteydet 
poliisiviranomaisiin, mukaan luettuina 
Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla ja yleisluonteisilla 
palveluilla, muun muassa seuraavilla:
a) Alustat Safer Internet -keskuksiin 
liittyvää koulutusta ja parhaiden 
käytäntöjen kehittämistä varten 
jäsenvaltioissa.
b) Lapsille, vanhemmille ja hoitajille 
suunnatut kansalliset palvelulinjat, joissa 
kerrotaan parhaista tavoista, joilla 
internetiä käyttävä lapsi voi välttää 
haitallisen ja laittoman sisällön ja 
käytöksen uhkaa, sekä tätä tukeva 
tukitoimintoinfrastruktuuri.
c) Kansalliset vihjelinjat, joihin voi 
ilmoittaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
internetissä.
d) Kansalliset tiedotuskampanjat.
e) Välineet, joilla taataan pääsy ikään 
sopiviin sisältöön ja palveluihin.
f) Ohjelmistot, joiden avulla voi helposti 
ja nopeasti ilmoittaa laittomasta sisällöstä 
ja poistaa sen sekä ilmoittaa 
houkutteluista ja kiusaamisesta.
g) 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.



AM\941114FI.doc 33/46 PE514.689v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Safer Internet -keskusten työtä on kehuttu viime vuosina, minkä vuoksi työtä pitäisi jatkaa. 
Alkuperäinen sanamuoto ei taannut riittävää rahoitusta kaikille toiminnoille, kuten 
tiedotuskampanjoille, joita rahoitetaan tällä hetkellä EU:n varoista. Näin ollen Safer Internet 
-alusta siirretään ydinrakennusosiin sen merkityksen huomioimiseksi ja ensisijaisen 
rahoituksen varmistamiseksi. On myös painotettava, että kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön parantamiseksi vihjelinjoja ja 
neuvontapuhelimia on otettava käyttöön kansallisella tasolla EU:n laajuisen keskuspalvelun 
sijaan.

Tarkistus 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

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

Komission teksti Tarkistus

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka 
mahdollistaa yhteisten 
tietojenkäsittelylaitteiden, tietokantojen ja 
ohjelmistotyökalujen hankkimisen, 
toiminnan ja ylläpidon jäsenvaltioiden 
Safer Internet -keskuksia varten. Lisäksi 
tähän sisältyvät taustatoiminnot 
seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta 
sisällöstä tehtyjen ilmoitusten 
käsittelemisessä sekä yhteydet 
poliisiviranomaisiin, mukaan luettuina 
Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Safer Internet -keskusten työtä on kehuttu viime vuosina, minkä vuoksi työtä pitäisi jatkaa. 
Alkuperäinen sanamuoto ei taannut riittävää rahoitusta kaikille toiminnoille, kuten 
tiedotuskampanjoille, joita rahoitetaan tällä hetkellä EU:n varoista. Näin ollen Safer Internet 
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-alusta siirretään ydinrakennusosiin sen merkityksen huomioimiseksi ja ensisijaisen 
rahoituksen varmistamiseksi. On myös painotettava, että kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön parantamiseksi vihjelinjoja ja 
neuvontapuhelimia on otettava käyttöön kansallisella tasolla EU:n laajuisen keskuspalvelun 
sijaan.

Tarkistus 58
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 
varten. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 
varten. Safer Internet -keskukset 
jäsenvaltioissa ovat keskeinen osatekijä 
Safer Internet -palveluinfrastruktuurissa, 
jossa neuvontapuhelimet, vihjelinjat ja 
tiedotuskampanjat ovat erityisen 
merkittäviä. Näin ollen Safer Internet 
-keskusten tiedotuskeskukset, 
neuvontapuhelimet ja vihjelinjat 
tarvitsevat vähintään 15 miljoonan euron 
taatun vuotuisen rahoituksen. Lisäksi 
tähän sisältyvät taustatoiminnot 
seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta 
sisällöstä tehtyjen ilmoitusten 
käsittelemisessä sekä yhteydet 
poliisiviranomaisiin, mukaan luettuina 
Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

Or. en



AM\941114FI.doc 35/46 PE514.689v01-00

FI

Tarkistus 59
Vicky Ford, Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 
varten. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 
varten. Safer Internet -keskukset 
jäsenvaltioissa ovat keskeinen osatekijä 
Safer Internet -palveluinfrastruktuurissa, 
jossa neuvontapuhelimet, vihjelinjat ja 
tiedotuskampanjat ovat erityisen 
merkittäviä. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

Or. en

Tarkistus 60
Claudette Abela Baldacchino

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

Komission teksti Tarkistus

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 
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varten. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

varten. Safer Internet -keskukset 
jäsenvaltioissa ovat Safer Internet 
-palveluinfrastruktuurin keskeinen 
osatekijä. Ainoastaan Safer Internet 
-keskukset, jotka ovat osa unionin 
ydinpalvelua, takaavat eurooppalaisen 
lisäarvon. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

Or. en

Tarkistus 61
Rolandas Paksas

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

Komission teksti Tarkistus

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 
varten. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon sekä 
tiedotuskeskukset, neuvontapuhelimet ja 
vihjelinjat jäsenvaltioiden Safer Internet 
-keskuksia varten. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

Or. en
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Tarkistus 62
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 
varten. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

g) Safer Internet -palveluinfrastruktuuri: 
Tällä viitataan alustaan, joka mahdollistaa 
yhteisten tietojenkäsittelylaitteiden, 
tietokantojen ja ohjelmistotyökalujen 
hankkimisen, toiminnan ja ylläpidon 
jäsenvaltioiden Safer Internet -keskuksia 
varten. Lisäksi tähän sisältyvät 
taustatoiminnot ja kansalliset 
neuvontapuhelimet seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevasta sisällöstä 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemisessä sekä 
yhteydet poliisiviranomaisiin, mukaan 
luettuina Interpolin kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot, sekä tarvittaessa toimet 
tämän sisällön poistamiseksi kyseisiltä 
sivustoilta. Tätä tuetaan yhteisillä 
tietokannoilla.

Or. en

Perustelu

Vuodesta 1999 toiminut kansallisten kantelupisteiden verkosto on osoittautunut toimivaksi, ja 
sen toimintaa pitäisi periaatteessa jatkaa.

Tarkistus 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h 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.

Or. en

Tarkistus 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) Sähköiset rekisterit ja/tai 
erikoistuneet kansalliset tietojärjestelmät, 
joiden luomisesta ja yhteenliitettävyydestä 
on tullut pakollista EU:n tasolla useiden 
asetusten, direktiivien ja päätösten 
mukaan.

Or. ro

Tarkistus 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) Oppiresurssien jakamista koskeva 
eurooppalainen palvelualusta: 
Tavoitteena on hyödyntää tieto- ja 
viestintätekniikan etuja koulutuksen 
alalla järjestämälle koulutusaineiston 
Euroopan laajuinen jakaminen. 
Koulutusaineiston kustannustehokas 
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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”, 
täytäntöönpanoa. Se parantaisi 
koulutuksen saatavuutta ja unionin 
asemaa maailmanlaajuisessa 
akateemisessa ympäristössä.

Or. en

Tarkistus 66
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) Yhteentoimivat, rajat ylittävät 
sähköisen hallinnon palvelut.

Or. ro

Tarkistus 67
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 jakso – 2 kohta – johdantokappale – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mahdollisten synergioiden 
hyödyntäminen laajakaistaverkkojen ja 
muiden yleishyödyllisten verkkojen 
(energia-, liikenne-, vesijohto- ja 
viemäriverkot) käyttöönoton välillä, 
erityisesti älykkäiden 
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sähkönjakeluverkkojen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Kun edellä mainitut kaksi kohtaa muodostuvat konkreettisista toimista, kolmas kohta 
vaikuttaa pikemminkin ennakkoehdolta tai tavoitteelta, ja siten se ei saisi johdonmukaisesti 
olla osana numerointia.

Tarkistus 68
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
 Liite – 2 jakso – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) apu digitaalisen kuilun 
kaventamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
 Liite – 2 jakso – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien tämän asetuksen nojalla 
rahoitustukea saavien hankkeiden on 
merkittävästi edesautettava Euroopan 
digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamista.

Kaikkien tämän asetuksen nojalla 
rahoitustukea saavien hankkeiden on 
merkittävästi edesautettava 100 Mbit/s ja 
1 Gbit/s sekä sitä suurempien tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 70
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
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 Liite – 2 jakso – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien tämän asetuksen nojalla 
rahoitustukea saavien hankkeiden on 
merkittävästi edesautettava Euroopan 
digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamista.

Kaikkien tämän jakson nojalla 
rahoitustukea saavien hankkeiden on 
merkittävästi edesautettava Euroopan 
digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Joko tällä viitataan nimenomaan laajakaistaverkkoja koskevaan jaksoon tai sitten se pitäisi 
sijoittaa liitteen alkuun. Koska kaikilla digitaalipalvelujen infrastruktuureilla ei välttämättä 
ole suoraa yhteyttä digitaalistrategian tavoitteisiin, olisi selvennettävä, että kyseistä 
vaatimusta sovelletaan vain laajakaistaverkkoja koskevaan jaksoon.

Tarkistus 71
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) Unionin suoraan rahoittamien toimien 
on:

a) Unionin suoraan rahoittamien toimien 
on omattava suuri 
kopioitavuuspotentiaali, joka 
mahdollistaa laajemmat 
markkinavaikutukset 
demonstrointivaikutuksen ansiosta.
Lisäksi toimien on:

Or. en

Perustelu

Kaikkien hankkeiden olisi omattava suuri kopioitavuuspotentiaali. Julkisia varoja ei pitäisi 
käyttää hankkeisiin, jotka vaativat erityisiä ratkaisuja, jotka voivat toimia vain 
erityisolosuhteissa, vaan hankkeisiin, joita voidaan käyttää laajemmin. Tämä on myös 
6 artiklan 5 kohdan f alakohdan mukaista, sillä siinä kopioitavuus on kumulatiivinen eikä 
vaihtoehtoinen elementti.
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Tarkistus 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

a) perustuttava parhaimpaan saatavilla 
olevaan johdinpohjaiseen tai langattomaan 
teknologiaan, pystyttävä tarjoamaan hyvin 
nopeita laajakaistapalveluja ja vastattava 
näin suuria kaistanleveyksiä edellyttävien 
käyttötapojen aiheuttamaan kysyntään tai

a) perustuttava parhaimpaan saatavilla
olevaan johdinpohjaiseen tai langattomaan 
teknologiaan, pystyttävä tarjoamaan hyvin 
nopeita vähintään 100 Mbit/s
laajakaistapalveluja ja vastattava näin 
suuria kaistanleveyksiä edellyttävien 
käyttötapojen aiheuttamaan kysyntään tai

Or. en

Tarkistus 73
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

c) omattava suuri kopioitavuuspotentiaali, 
joka mahdollistaa laajemmat 
markkinavaikutukset 
demonstrointivaikutuksen ansiosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkien hankkeiden olisi omattava suuri kopioitavuuspotentiaali. Julkisia varoja ei pitäisi 
käyttää hankkeisiin, jotka vaativat erityisiä ratkaisuja, jotka voivat toimia vain 
erityisolosuhteissa, vaan hankkeisiin, joita voidaan käyttää laajemmin. Tämä on myös 
6 artiklan 5 kohdan f alakohdan mukaista, sillä siinä kopioitavuus on kumulatiivinen eikä 
vaihtoehtoinen elementti.

Tarkistus 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 2 kohta – a alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) noudatettava sovellettavaa 
lainsäädäntöä, erityisesti 
kilpailulainsäädäntöä, ja velvollisuutta, 
joka koskee pääsyn varmistamista. Vain 
kilpailulle avointen verkkojen olisi voitava 
hakea julkista rahoitusta, kuten tässä 
asetuksessa säädetään.

Or. en

Tarkistus 75
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

c b) tuettava 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 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
palvelun laatua koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 76
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 2 kohta – a alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tuettava internetin avoimuutta 
varmistamalla, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettujen, 
televiestintäverkoissa tarjottujen 
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 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
palvelun laatua koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

b) Asetuksen (EU) N:o xxx/2012 
[CEF-asetus] 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti korvamerkityistä lisäosuuksista 
rahoitusta saavien toimien on tuotava 
markkinoille merkittäviä uusia valmiuksia 
laajakaistapalvelun saatavuuden, 
siirtonopeuksien ja kapasiteetin suhteen. 
Hankkeissa, joissa on kyse alle 30 Mbit/s
siirtonopeuksista, olisi varmistettava, että 
nopeudet kasvatetaan ajan mittaan 
vähintään nopeuteen 30 Mbit/s.

b) Asetuksen (EU) N:o xxx/2012 
[CEF-asetus] 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti korvamerkityistä lisäosuuksista 
rahoitusta saavien toimien on tuotava 
markkinoille merkittäviä uusia valmiuksia 
laajakaistapalvelun saatavuuden, 
siirtonopeuksien ja kapasiteetin suhteen. 
Hankkeissa, joissa on kyse alle 100 Mbit/s
siirtonopeuksista, olisi varmistettava, että 
nopeudet kasvatetaan ajan mittaan 
vähintään nopeuteen 100 Mbit/s.

Or. en
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Tarkistus 78
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) Asetuksen (EU) N:o xxx/2012 
[CEF-asetus] 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti korvamerkityistä lisäosuuksista 
rahoitusta saavien toimien on tuotava 
markkinoille merkittäviä uusia valmiuksia 
laajakaistapalvelun saatavuuden, 
siirtonopeuksien ja kapasiteetin suhteen. 
Hankkeissa, joissa on kyse alle 30 Mbit/s 
siirtonopeuksista, olisi varmistettava, että 
nopeudet kasvatetaan ajan mittaan 
vähintään nopeuteen 30 Mbit/s.

b) Asetuksen (EU) N:o xxx/2012 
[CEF-asetus] 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti korvamerkityistä lisäosuuksista 
rahoitusta saavien toimien on tuotava 
markkinoille merkittäviä uusia valmiuksia 
laajakaistapalvelun saatavuuden, 
siirtonopeuksien ja kapasiteetin suhteen. 
Hankkeissa olisi varmistettava ajan mittaan 
nopeuksien kasvu digitaalistrategian 
tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Viitteenä pitäisi olla digitaalistrategian tavoitteet.

Tarkistus 79
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
 Liite – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 jakso: Horisontaaliset toimenpiteet 3 jakso: Ohjelmatukitoimenpiteet
Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen
käyttöönottoa, joka auttaa poistamaan 
digitaalisten sisämarkkinoiden nykyiset 
pullonkaulat, täydennetään tutkimuksilla ja 
ohjelmatukitoimilla. Nämä toimet voivat 
olla:

Euroopan laajuisten digitaalisten 
verkkojen käyttöönottoa, joka auttaa 
poistamaan digitaalisten sisämarkkinoiden 
nykyiset pullonkaulat, täydennetään 
tutkimuksilla ja ohjelmatukitoimilla. Nämä 
toimet voivat olla:

Or. en
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