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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltioita kehotetaan lisäksi 
käyttämään rakennerahastoja 
digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi, samalla kun ne 
varmistavat puiteohjelman, 
rakennerahastojen ja kansallisten 
politiikkojen välisen synergian 
kilpailukykyä, talouskasvua ja koheesiota 
koskevia laajempia EU:n tavoitteita 
varten.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Painopisteet, kuten nopeat verkot, 
rajatylittävät julkiset palvelut, 
monikielisten palvelujen saanti, 
turvallisuus ja turvaaminen sekä älykkäät 
energiapalvelut, ovat aloja, joilla 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat 
samanaikaisesti keskeisiä toimijoita, 
palveluntarjoajia ja edunsaajia.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Hankkeista, jotka voivat saada 
rahoitusta Verkkojen Eurooppa 
-välineestä, laaditaan joustava luettelo, 
jotta voidaan ottaa huomioon 
erityispiirteet, jotka koskevat EU:ta 
kokonaisuudessaan mutta enimmäkseen 
jäsenvaltioita, erityisesti 
laajakaistainfrastruktuurihankkeissa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpano ei saisi haitata 
koheesiopolitiikan tavoitteita. Pannessaan 
täytäntöön ehdotettuja toimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta vältetään 
hallinnollisten rasitteiden lisääntyminen 
kansallisella tasolla ja tarjotaan lisäksi 
paikallisille ja alueellisille viranomaisille 
tarpeellista teknistä tukea uusien 
rahoitusvälineiden ja niiden 
vipuvaikutuksen käytössä.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten kuin viranomaisten arkeen 
edistämällä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten televiestintäverkkojen 
yhteenliitettävyyttä, yhteentoimivuutta ja 
saatavuutta antamalla paikallisille ja 
alueellisille viranomaisille 
mahdollisuuden panna täytäntöön 
alueellisiin ja paikallisiin erityistarpeisiin 
parhaiten soveltuvat ratkaisut;

Or. en

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(5 a) kaventavat alueiden välistä kuilua 
pitäen mielessä, että nopeat ja luotettavat 
tietoliikenneyhteydet sekä niitä 
täydentävät tehokkaat langattomat 
mobiilipalvelut ovat merkittävässä 
asemassa edistettäessä alueiden 
kilpailukykyä, saavutettavuutta ja 
ihmisten tasavertaisuutta.

Or. en
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Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
prosessiin osallistuvien paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten kuuleminen 
prosessin kaikissa merkityksellisissä 
vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Investoiminen ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin on riskialtista. Tilastotiedot osoittavat, 
että nopeiden internetyhteyksien käyttö on laajakaistayhteyksien tosiasiallista saatavuutta 
merkittävästi jäljessä. Teknologian valinnassa ja rahoitettavissa hankkeissa olisi näin ollen 
otettava huomioon laajakaistayhteyksien todellinen kysyntä.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Investoiminen ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin on riskialtista. Tilastotiedot osoittavat, 
että nopeiden internetyhteyksien käyttö on laajakaistayhteyksien tosiasiallista saatavuutta 
merkittävästi jäljessä. Teknologian valinnassa ja rahoitettavissa hankkeissa olisi näin ollen 
otettava huomioon laajakaistayhteyksien todellinen kysyntä.

Tarkistus 10

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

Or. en

Perustelu
Paikallis- ja alueviranomaisten mainitseminen olisi hyödyllistä samasta syystä kuin edellä.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että paikalliset ja alueelliset viranomaiset 
otetaan tosiasiallisesti ja täysipainoisesti 
mukaan tieto- ja viestintätekniikka-
aloitteiden hallinnointiin keinona 
parantaa niiden palveluja esimerkiksi 
terveydenhuollon, koulutuksen, julkisten 
hankintojen, turvallisuuden ja 
sosiaalipalvelujen alalla.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio ja jäsenvaltiot kannustavat 
ja tukevat paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia käyttämään julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
laajakaistapalvelujen tarjoamiseksi 
erityisesti maaseutualueilla. Tässä 
yhteydessä on erittäin tärkeää, että 
jäsenvaltiot lujittavat julkisten laitosten 
hallinnollisia valmiuksia paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla ja 
parantavat vastaavasti 
infrastruktuurejaan, jotta varmistetaan 
Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen menestyksekäs 
kehittäminen ja täytäntöönpano.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten osallistumista on lisättävä, 
jotta myötävaikutetaan merkittävästi 
julkisen sektorin tiedon uudelleen käytön 
edistämiseen ja näin ollen kilpailukyvyn 
parantamiseen ja uusien työpaikkojen 
luomiseen.

Or. en

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) maaseutualueiden ja harvaan 
asuttujen alueiden sekä syrjäisimpien 
alueiden mukaan ottamisesta.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sillä on eurooppalaista lisäarvoa. (c) sillä on eurooppalaista lisäarvoa 
toteutettavuus- sekä kustannus-
hyötyanalyysin mukaan.

Or. en
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Perustelu

Toteutettavuustutkimus olisi paras väline lisäarvon osoittamiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetun asetuksen XXX 
21 artiklan nojalla saatujen tietojen 
perusteella tietoja ja parhaita käytäntöjä 
näiden suuntaviivojen täytäntöönpanon 
edistymisestä. Jäsenvaltiot ottavat 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset 
mukaan tähän prosessiin.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissiota avustaa näiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurannassa asiantuntijaryhmä, jossa on 
edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta sekä yksi 
edustaja aluehallinnosta ja yksi 
paikallishallinnosta 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. 

Or. en
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Tarkistus 18

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 ja 
hankkeen toteutettavuutta
merkityksellisten markkinoiden tilanne 
huomioon ottaen. Suurten hankkeiden 
osalta näihin kertomuksiin sisältyy myös 
ympäristövaikutusten analyysi, jossa 
otetaan huomioon ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisestä aiheutuvat tarpeet sekä 
katastrofivalmius ja -palautuvuus. 
Tällainen tarkastelu voidaan toteuttaa 
tarpeen vaatiessa myös muulloin. 

Or. en


