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*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisia 
televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 1336/97/EY kumoamisesta
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0657),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0373/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... 2012 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Televiestintäverkoista ja -palveluista (1) Televiestintäverkoista ja -palveluista 

                                               
1 EUVL C 0, 00.0.0000, s. 0.
2 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.
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tulee jatkuvasti yhä enemmän 
internetpohjaisia infrastruktuureja, ja 
laajakaistaverkot ja digitaalipalvelut 
liittyvät kiinteästi toisiinsa. Internetistä 
tulee määräävä foorumi viestinnälle, 
palveluille ja liiketoiminnalle. Nopeiden 
internetyhteyksien ja digitaalisten julkisen 
palvelun velvoitteen mukaisten palvelujen 
saatavuus kaikkialla Euroopassa on 
olennaista talouskasvun ja 
sisämarkkinoiden kannalta.

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

Or. en

Tarkistus 2
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 

(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 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, 
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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.

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 vähemmän kehittyneille 
alueille sekä maaseutu- ja taajama-
alueille, joille ei saada nopeita yhteyksiä 
yksityisin investoinnein, ja edistettävä 
nykyaikaisten helppopääsyisten 
verkkopalvelujen käyttöä, jotta unionin 
kansalaiset ja yritykset voivat hyödyntää 
täysin laajakaistaverkkojen avoimen 
saatavuuden tarjoamia mahdollisuuksia.

Or.{EN}en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 
ohjelman perustamisesta 14 päivänä 
maaliskuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
N:o 243/2012/EU olisi annettava 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013 
800 MHz:n taajuusalue langattomien 
laajakaistapalvelujen saataville.
_____________
1 EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7.

Or. en

Tarkistus 4
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 tarkasti 
alueille, joilta puuttuu kaupallisia 
kannustimia investointeihin, eli 
tyypillisesti maaseutualueille ja syrjäisille 
alueille. Näille alueille annettava julkinen 
tuki ei saa kohtuuttomasti vääristää 
kilpailua, syrjäyttää yksityisiä 
investointeja tai luoda esteitä 
investoinneille.

Or. en

Tarkistus 5
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 

(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 
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samankaltaisia haasteita, jotka edellyttävät 
kasvupotentiaalin vapauttamista, erojen 
vähentämistä, koheesion vahvistamista, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytön 
suosimista ja markkinahäiriöihin 
puuttumista sekä sisämarkkinoiden 
toteutumista haittaavien pullonkaulojen 
poistamista.

samankaltaisia haasteita, jotka edellyttävät 
kasvupotentiaalin vapauttamista, erojen 
vähentämistä, koheesion vahvistamista, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytön 
suosimista, jos niiden lisäarvoa ja
toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan 
pilottivaiheilla ja riippumattomilla 
arvioinneilla, ja markkinahäiriöihin 
puuttumista sekä sisämarkkinoiden 
toteutumista haittaavien pullonkaulojen 
poistamista.

Or. en

Tarkistus 6
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) 
koskevalla suosituksella pyritään 
edistämään sisämarkkinoiden kehitystä 
vahvistamalla oikeusvarmuutta ja 
edistämällä investointeja, kilpailua ja 
innovointia laajakaistapalvelujen 
markkinoilla erityisesti siirryttäessä 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin

(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 myös 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
laajakaistaverkkojen nopean 
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 
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(NGA). 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 7
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 toteen 
näytettyjen ja pitkäkestoisten
markkinahäiriöiden, kuten ei-kaupallisia 
hankkeita koskevan investointien 
puutteen, poistamiseksi. Tarjoamalla 
taloudellista tukea ja ylimääräistä 
taloudellista vipuvoimaa 
markkinavetoisille
infrastruktuurihankkeille ja tukemalla 
siten kasvavia ja kehittyviä aloitteita
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 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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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 
lukuisien 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 9
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. 
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Julkinen tuki näiden palvelujen 
kehittämiselle edelleen ei ainoastaan 
vahvista sisämarkkinoita vaan myös 
stimuloi digitaalista lukutaitoa ja 
seuraavan sukupolven liityntäverkkojen 
kysyntää, mikä edistää sekä julkisia että 
yksityisiä investointeja 
infrastruktuurihankkeille tietyillä alueilla.

Or. en

Tarkistus 10
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 
profilointi, terveydentilaa koskevat tiedot 
ja potilastietojärjestelmät mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 11
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) kehittävät kilpailukyvyn tasoa 
kestäväksi harvaan asutuilla ja 
vähemmän kehittyneillä alueilla, lähinnä 
maaseutu- ja taajama-alueilla, joilla 
yhteydet ovat hitaita tai keskinopeita, kun 
niille saadaan laajakaistaverkot, ja 
varmistavat näillä alueilla elävien 
kansalaisten osallistumisen 
tietoyhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten kuin viranomaisten arkeen 
edistämällä paikallisten, kansallisten ja 
alueellisten televiestintäverkkojen 
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yhteentoimivuutta ja saatavuutta; yhteenliitettävyyttä, yhteentoimivuutta ja
vapaata ja syrjimätöntä saatavuutta;
digitaalisten sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamiseksi varmistetaan 
Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan 
kuuluvan toiminnan tiivis yhteistyö ja 
yhteensovittaminen kansallisten ja 
alueellisten laajakaistatoimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

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, mikä vuorostaan 
helpottaa Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa sekä eurooppalaisten 
yritysten kilpailukykypotentiaalia;

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(4) varmistavat Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen infrastruktuurien
kestävän käyttöönoton, 
yhteentoimivuuden, yhdenmukaisuuden 
kansainvälisten ja EU:n standardien 
kanssa sekä koordinoinnin Euroopan 
tasolla, ylläpidon ja päivittämisen;

Or. en
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Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. "avoimella saatavuudella" 
tukkutason laajakaistainfrastruktuurin 
saatavuutta kaikille sähköisen viestinnän 
toimijoille yhtäläisin ja syrjimättömin 
ehdoin, jotka mahdollistavat sen, että ne 
voivat kilpailla tasavertaisesti 
infrastruktuurin omistavan tai sitä 
hallinnoivan toimijan kanssa, millä 
lisätään valinnanvaraa ja kilpailua 
käyttäjille, joiden pitäisi voida i) käyttää 
sisältöä ja ii) käyttää valitsemaansa 
sovellusta sen sähköisen toimijan 
tarjoamilla selkeästi määritetyillä 
avoimilla kauppaehdoilla, joka tarjoaa 
käyttöön käyttäjän valitseman 
laajakaistaoperaattorin. Laajakaistan 
käytön on oltava kohtuuhintaista ja 
mahdollistettava kohtuullinen liikevoitto, 
millä varmistetaan sekä infrastruktuurin 
kehittämiseen/investointiin ja 
taloudelliseen elinkelpoisuuteen 
tarvittavat investoinnit että 
mahdollisimman suuri käyttäjämäärä.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto ottaen huomioon 
ultranopeiden internetyhteyksien tarve;
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Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
käyttöönotto saarialueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin ottaen huomioon 
sellaisten ultranopeiden 
internetyhteyksien tarve, jotka 
hyödyntävät kaikkia saatavilla olevia 
teknologiatyyppejä avoimelle ja 
dynaamiselle internetille keskeisen 
tärkeän teknologisen neutraaliuden 
pohjalta;

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 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
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Tarkistus 20
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, 
alue- ja paikallisviranomaiset mukaan 
luettuina, on toteutettava tarvittavat 
oikeudelliset, hallinnolliset, tekniset ja 
rahoitusta koskevat toimenpiteet 
vastaavien, tässä asetuksessa säädettyjen 
eritelmien mukaisesti ja noudattaen
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 lainsäädännölliset velvoitteet 
sekä kaupalliset strategiat ja 
markkinointistrategiat.

Or. en

Tarkistus 21
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 
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noudattaa valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta laajakaistaverkkojen 
nopean käyttöönoton yhteydessä 
annettuja yhteisön suuntaviivoja.

Or. en

Tarkistus 22
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 23
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) esiin nousevista uusista poliittisista 
painopisteistä; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sillä on eurooppalaista lisäarvoa. (c) sillä on eurooppalaista lisäarvoa
toteuttamiskelpoisuuden ja kustannus-
hyöty-suhteen arvioinnin perusteella.

Or. en

Tarkistus 25
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 asiantuntijaryhmä, jossa on 
edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta ja 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. Komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon 
asiantuntijaryhmän lausunnon. Jos 
komissio päättää olla toimimatta 
asiantuntijaryhmän lausunnon 
mukaisesti, se ilmoittaa siitä Euroopan 
parlamentille ja perustelee kantansa.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Näissä kertomuksissa komissio myös 
arvioi, vastaavatko yhteistä etua koskevien 
hankkeiden laajuudet edelleen poliittisia 
painopisteitä, teknologian kehitystä, 
markkinoiden ja ympäristön kehitystä tai 
tilannetta merkityksellisillä markkinoilla.
Tällainen tarkastelu voidaan toteuttaa 
tarpeen vaatiessa myös muulloin.

Or. en
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Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
LIITE – johdanto – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen
(laajakaistaverkkojen ja digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien) käyttöönotto ja 
parantaminen edistävät osaltaan 
talouskasvua ja uusia investointeja, 
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.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 jakso – 2 kohta

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, joilla investointien 
kannattavuutta on tuettava tavoitteiden 
edellyttämässä aikataulussa pysymiseksi
tai joilla markkinat toimivat 
puutteellisesti. Investointien 
todennäköisyyden perusteella voidaan 
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jaotella seuraavat aluetyypit:

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 jakso – 5 kohta

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 jakso – 6 kohta
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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
voidaan tarjota pääasiassa rakenne- ja 
koheesiorahastojen välineiden kautta.
Verkkojen Eurooppa -välineen avustuksilla 
ja/tai rahoitusvälineillä täydennetään tätä 
tukea ja vähennetään hankkeiden 
kustannuksia kattamalla osa investoijan 
luottoriskistä, jos se on tarpeen tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
jos avustusten ja/tai rahoitusvälineiden 
lisäarvoa ja toteuttamiskelpoisuutta 
arvioidaan pilottivaiheilla ja 
riippumattomilla arvioinneilla. Komissio 
koordinoi kuitenkin varojen myöntämistä,
jotta vältetään mahdolliset 
päällekkäisyydet tai laiminlyönnit. 
Mainituilla alueilla toteutettavien 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen liittyvien 
toimien ja rakenne- ja koheesiorahastoista 
myönnettävän tuen välillä syntyvien 
synergioiden edistämiseksi voidaan käyttää 
asianmukaista koordinointimekanismia.

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 jakso – 8 kohta

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 
digitaalistrategian 30 Mbit/s:n ja 
100 Mbit/s:n tavoitteita edistäviä julkisia 
ja yksityisiä toimia erityisesti taajama- ja 
maaseutualueilla ja harvaan ja 
keskitiheään asutuilla alueilla kaikkialla 
Euroopan unionissa.
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Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 jakso – 9 kohta – a alakohta

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 33
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 jakso – 9 kohta – b alakohta

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 vähintään
100 Mbit/s; ja

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 jakso – 9 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) noudatetaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä, erityisesti 
kilpailulainsäädäntöä,

(c) noudatetaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä, erityisesti 
kilpailulainsäädäntöä ja 
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valtiontukisääntöjä,

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 jakso – 12 kohta – b alakohta

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), 
joiden odotetaan investoivan passiivisiin 
laajakaistaverkkoihin joko yksinään tai
muiden julkisten ja yksityisten
operaattorien kumppaneina;

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
LIITE – 3 jakso – johdanto-kappale

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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PERUSTELUT

Johdanto

Uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 Euroopan komissio on ehdottanut 
uutta Verkkojen Eurooppa -välinettä edistämään integroituja eurooppalaisia liikenne-, 
energia- ja televiestintäinfrastruktuureja.

Verkkojen Eurooppa -ehdotuksella annettaisiin 50 miljardia euroa verkkoinfrastruktuureille 
yhteyksien parantamiseksi Euroopan unionissa ja sen tulisi synnyttää kerrannaisvaikutuksia 
lisäämällä julkista ja yksityistä pääomaa, jota tarvitaan investointeihin arviolta 1 000 miljardia 
euroa.

Koska hankkeita ei voida rahoittaa pelkästään julkisilla kansallisen ja paikallistason varoilla, 
komissio esittää uutta talousarviovälinettä, jolla houkutellaan muuta julkista ja yksityistä 
rahoitusta ja vähennetään yksityisten sijoittajien riskejä.

Rakennerahastojen ja kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman käyttö digitaalipalvelujen 
infrastruktuuriin ja ainoastaan pilottihankkeisiin ei riitä varmistamaan digitaalipalvelujen 
huomattavaa kehitystä, erityisesti Euroopan unionin maaseutualueilla. Lisäksi vaikea 
taloudellinen tilanne Euroopan unionissa ja erityisesti joissakin valtioissa uhkaa investointeja 
uuteen infrastruktuuriin ja Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä.

Verkkojen Eurooppa -välineellä korvataan nykyiset oikeusperustat TEN-T/TEN-E ja eTEN 
yhdellä asetuksella, jolla taataan rahoitus ja pyritään varmistamaan mahdollisimman laaja 
lähentäminen ja synergiat muiden unionin välineiden ja toimintapolitiikkojen sekä asetusten 
kanssa.

Verkkojen Eurooppa -välineessä varataan lähes 9,2 miljardia tukeen investoinneille nopeisiin 
ja hyvin nopeisiin laajakaistaverkkoihin ja Euroopan laajuisiin digitaalipalveluihin. 
Ehdotuksen päätavoitteena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä Euroopan digitaalistrategian 
tavoitteet, joiden mukaan kaikilla on vähintään 30 Mb/s internetyhteys ja vähintään 50 
prosentilla eurooppalaisista kotitalouksista on internetyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus on yli 
100 Mb/s.

Vähintään 7 miljardia euroa ehdotetuista 9,2 miljardista eurosta olisi varattava investointeihin 
nopeaan laajakaistainfrastruktuuriin. Loput olisi annettava etupäässä avustuksina hankkeisiin, 
joilla autetaan sähköistämään keskeisiä julkisia ja verkkopalveluja. Näihin hankkeisiin 
kuuluvat rajatylittävät yleishyödylliset palvelut (sähköiset terveydenhuoltopalvelut, sähköinen 
henkilöllisyys ja sähköisen oikeudenkäytön palvelut jne.), ja niillä olisi taattava sähköisten 
palvelualustojen, laajakaistainfrastruktuurien ja televiestintäverkkojen nopea saatavuus 
kansalaisille, julkishallinnoille ja unionin yrityksille.

Laajakaistainternet ja rajatylittävät digitaalipalvelut ovat tulevaisuuden digitaalista 
infrastruktuuria, ja useiden tutkimusten mukaan ne vaikuttavat merkittävästi työvoiman 
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tuottavuuteen ja asukasta kohden laskettuun kansantuotteeseen. On laskettu, että kymmenen 
prosentin lisäys laajakaistayhteyksien kattavuudessa yhtenä vuonna vastaa 1,5 prosentin 
nousua työvoiman tuottavuudessa seuraavina viitenä vuotena.

Varovaisten arvioiden pohjalta komissio katsoo, että Verkkojen Eurooppa voisi lisätä 
sijoituksia nopeaan laajakaistainfrastruktuuriin yli 50 miljardilla eurolla aina 100 miljardiin 
euroon saakka.

Tämän asetusehdotuksen tarkoituksena on laatia Euroopan laajuisia televerkkoja koskevat 
suuntaviivat, jotta voidaan poistaa digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumista haittaavat 
pullonkaulat ja digitaalinen jako unionin alueiden välillä edistämällä yksityisiä investointeja 
alueilla, joilla tällä hetkellä yhteydet ovat hitaita tai niitä ei ole lainkaan.

1. Yleistä

Esittelijä on yleisesti ottaen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa. Verkkojen 
Eurooppaa voidaan pitää laajakaistainfrastruktuurin ja digitaalipalvelujen alalla yhtenä 
mahdollisista täydentävistä mekanismeista, joiden avulla voidaan kannustaa tarvittaviin 
julkisiin ja yksityisiin investointeihin tällä alalla. Jotkut näistä investoinneista – erityisesti ei-
kaupallisia tai vähän kannattavia hankkeita koskevat – voisivat jäädä toteutumatta ilman tätä 
ehdotettua rahoitustukea.

Esittelijä katsoo, että tällä asetuksella yhdessä Verkkojen Eurooppa -asetuksen kanssa tulisi 
ennen kaikkea luoda yrittäjäystävällinen ilmapiiri televiestintäinfrastruktuurin kehittämiselle.
Tämä olisi toteutettava etupäässä takuiden kaltaisten rahoitusvälineiden avulla. Avustuksia 
olisi käytettävä ainoastaan poikkeustapauksissa.

Tämän johdosta esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden on jatkettava 
televiestintäinfrastruktuurin markkinoiden kehityksen stimulointia poistamalla esteitä, jotka 
haittaavat nopeampaa kehitystä, ja edistämällä kilpailua näillä markkinoilla. Keskitetysti 
suunnitellut ja hallinnoidut hankkeet tieto- ja viestintätekniikan alan kehittämiseksi edelleen 
eivät ole suositeltavia, sillä alalla on läheisiä kytköksiä markkinoihin ja sen 
kehityssuuntaukset muuttuvat nopeasti.

Täysin markkinoihin pohjautuvassa ympäristössä tällä asetuksella ei tulisi puuttua siihen 
muilla kuin markkinapohjaisilla toimilla ja vaikutuksella, vaan sen tulisi vastuullisesti 
lieventää puutteita sähköisessä taloudessa. Suurin puute liittyy digitaaliseen jakoon maaseutu-
ja kaupunkialueiden välillä, mitä tulee mahdollisuuksiin käyttää nopeaa internetiä ja sen 



PR\898508FI.doc 27/29 PE487.697v01-00

FI

myötä digitaalisia palveluja. Tämän digitaalisen jaon pienentäminen on yksi esittelijän 
tärkeimmistä painopistealueista. Se on yksi alueista, joilla julkisilla varoilla voidaan 
tehokkaasti edistää markkinoiden kehitystä.
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2. Erityistä

Ehdotetun välineen olisi keskityttävä etupäässä infrastruktuurialoihin, joilla on heikkouksia, 
joita voidaan korjata tai jotka voidaan poistaa ja joihin ei voida puuttua muilla välineillä tai 
pelkästään kaupallisin keinoin. Esittelijä haluaa korostaa, että tästä välineestä myönnettävän 
rahoitustuen ei tulisi johtaa taloudellisen kilpailun vääristymiseen. Tämä tarkoittaa, että 
laajakaistainfrastruktuurin rahoitustuki olisi suunnattava ennen kaikkea harvaan ja 
keskitiheään asutuille alueille, joille yksityiset sijoittajat eivät ole valmiita investoimaan 
alhaisen tuottavuuden vuoksi. Niinpä tällä välineellä olisi varmistettava, että unionin 
rahoitustuella vahvistetaan ja kehitetään harvaan asuttujen ja vähemmän kehittyneiden 
alueiden kilpailukykyä, kun niille saadaan laajakaistaverkot. Ehdotus Verkkojen Eurooppa -
välineen varojen käytöstä myös kaupunkialueiden hankkeisiin ei vaikuta tarpeelliselta. Nämä 
hankkeet olisi jätettävä pelkästään yksityisille investoijille, sillä suurin osa niistä on 
taloudellisesti kannattavia.

Tähän liittyy läheisesti myös komission huomautus siitä, että vähemmän kehittyneillä alueilla 
laajakaistaverkkojen käyttöönotossa on hyödynnettävä pääasiassa rakenne- ja 
koheesiorahastojen välineitä. Esittelijä katsoo, että vähemmän kehittyneiden alueiden olisi 
voitava käyttää Verkkojen Eurooppa -välineen varoja samanlaisiin tarkoituksiin ja että olisi 
luotava synergioita unionin eri ohjelmien välillä. Varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi 
on tärkeää, että televiestintäverkkojen Verkkojen Eurooppa -välineellä varmistetaan 
täydentävyys energia- ja liikennealojen kanssa.

Toinen laajakaistainfrastruktuuriin tehtävien investointien tärkeä aspekti liittyy teknologisen 
neutraaliuden käsitteeseen. Jos samoja palveluja tarjoavat eri teknologiat mahdollistavat 
samat nopeudet, näitä teknologioita olisi kohdeltava tasavertaisesti. Tämän vuoksi esittelijä 
pitää myönteisenä sitä, että asetusehdotuksessa ei esitetä mitään konkreettista teknologisesti 
oikeaa ratkaisua vaan erilaisia teknologioita digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laajakaistainfrastruktuurit määritellään asetuksessa kiinteiksi ja langattomiksi (satelliitit 
mukaan lukien) verkoiksi. Tärkein internetyhteyksien muoto on kiinteä mutta langattomien 
verkkojen käyttäjien määrä lisääntyy nopeasti samoin kuin tietoliikenteen määrä. Nämä 
suuntaukset olisi otettava huomioon yhteistä etua koskevissa hankkeissa, ja etusija olisi 
annettava avointen nopeiden ja ultranopeiden laajakaistaverkkojen käyttöönotolle.

Mitä tulee komission toimivaltaan tähän asetukseen liittyen, esittelijä haluaisi estää komission 
toimivallan perusteettoman lisääntymisen. Ensimmäinen kysymys tähän liittyen ovat 
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delegoidut säädökset. Komissiolla on tämän ehdotuksen perusteella laajat valtuudet muuttaa, 
poistaa ja lisätä uusia yhteisiä etuja koskevia hankkeita, jotka ovat olennaisia tämän asetuksen 
kannalta. Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa erityinen valvontamekanismi, jolla valvotaan 
komission toimia.

Tieto- ja viestintätekniikka on dynaaminen ja nopeasti kehittyvä ala. Niinpä asetuksen on 
toisaalta oltava joustava ja siinä on otettava huomioon kehitysmuutokset. Toisaalta se ei saisi 
uhata markkinoiden oikeus- tai investointivarmuutta muuttamalla ja poistamalla hankkeita 
lyhyellä aikavälillä.

Esittelijä katsoo, että sama ongelma koskee myös arviointia ja asiantuntijaryhmän toimintaa.


