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Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen

Ehdotus asetukseksi (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission tiedonannossa14 
eurooppalaisesta visiosta, joka koskee 
verkkoyhteyksien perustamista 
kansalaisille ja yrityksille digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, esitetään useita 
mahdollisia toimenpiteitä 
verkkoyhteyksien parantamiseksi 
Euroopan unionissa.

(1) Komission tiedonannossa 
”Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä 
digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti 
eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa”, 
joka annettiin 14 päivänä syyskuuta 2016 
ja joka koskee verkkoyhteyksien 
perustamista kansalaisille, julkisille 
instituutioille ja yrityksille digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, esitetään useita 
mahdollisia toimenpiteitä 
verkkoyhteyksien parantamiseksi 
Euroopan unionissa.

__________________
14 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Verkkoyhteydet 
kilpailukykyisillä digitaalisilla 
sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista 
gigabittiyhteiskuntaa (COM(2016)587).
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komission tiedonannossa 
”Euroopan digitaalistrategia”, joka 
annettiin 26 päivänä lokakuuta 2010, 
muistutetaan, että Eurooppa 2020 -
strategiassa korostetaan laajakaistan 
yleisen käyttöönoton merkitystä 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
kilpailukyvyn lisäämiseksi ja vahvistetaan 
tavoitteeksi varmistaa, että vuoteen 2020 
mennessä kaikkien unionin kansalaisten 
saatavilla on paljon nopeammat 
internetyhteydet (yli 30 Mb/s) ja 
vähintään 50 prosentilla unionin 
kotitalouksista on internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mb/s.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista 
verkkoyhteyksien visiota koskevista 
toimenpiteistä koskee paikallisten 
langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton 
edistämistä yksinkertaistamalla 
suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä 
sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä 
liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden 
julkisten palvelujen oheistuotteena 
tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset 
liityntäpisteet, voidaan parantaa 
merkittävästi nykyisiä langattomia 
viestintäverkkoja ja niiden tulevien 
sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä 
kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet 
kehittyvät.

(2) Yksi siinä esitetyistä eurooppalaista 
verkkoyhteyksien visiota koskevista 
toimenpiteistä koskee paikallisten 
langattomien liityntäpisteiden käyttöönoton 
edistämistä yksinkertaistamalla 
suunnittelumenettelyjä ja vähentämällä 
sääntelyyn liittyviä esteitä. Näillä 
liityntäpisteillä, mukaan luettuina muiden 
julkisten palvelujen oheistuotteena 
tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset 
liityntäpisteet, voidaan parantaa 
merkittävästi nykyisiä langattomia 
viestintäverkkoja, mutta niillä olisi 
erityisesti edistettävä tällaisten verkkojen 
tulevien sukupolvien käyttöönottoa 
lisäämällä kattavuutta sen mukaan, miten 
tarpeet kehittyvät. Liityntäpisteiden olisi 
voitava muodostaa osa verkosta, jolla on 
koko unionin alueella voimassaoleva 
yhtenäinen tunnistusjärjestelmä ja johon 
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muiden ilmaisten paikallisten 
langattomien verkkoyhteysjärjestelmien 
olisi voitava liittyä. Järjestelmän olisi 
oltava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusten (EU) 2016/6791 a ja 
(EU) 2015/21201 b mukainen, eikä tietojen 
käyttö kaupalliseen mainostamisteen tai 
muihin kaupallisiin tarkoituksiin saisi 
olla sallittua.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/2120, annettu 
25 päivänä marraskuuta 2015, avointa 
internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä 
ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen alalla annetun 
direktiivin 2002/22/EY sekä 
verkkovierailuista yleisissä 
matkaviestinverkoissa unionin alueella 
annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, 
s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämän asetuksen yhteydessä 
paikallisten langattomien yhteyksien 
ilmaisuus ja rajoittamattomuus tarkoittaa, 
että niiden käytöstä ei veloiteta korvausta, 
joko suoraan maksulla tai hyödyntämällä 
muun tyyppisiä vastineita, kuten 
mainostamista tai henkilötietojen 
antamista kaupallisiin tarkoituksiin, 
tämän vaikuttamatta unionin 
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lainsäädännössä tai kansallisessa 
lainsäädännössä unionin lainsäädännön 
mukaisesti edellytettyihin rajoituksiin 
sekä tarpeeseen varmistaa verkon sujuva 
toiminta ja erityisesti kapasiteetin 
oikeudenmukainen jako käyttäjille suuren 
kuormituksen aikoina, ja että niiden 
käyttöä ei rajoiteta sellaisilla 
käyttöehdoilla kuin rajattu yhteysaika tai 
rajattu nopeus tai tiedonsiirron määrä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Kilpailulle avoimet markkinat ja 
tulevaisuuden vaatimukset täyttävä, 
innovointiin kannustava sääntelykehys, 
Euroopan laajuiset verkot ja rakenteet 
sekä uudet liiketoimintamallit ovat 
tärkeimmät investointeja vetävät tekijät 
sellaisten hyvin suuren kapasiteetin 
verkkojen osalta, joilla voidaan tarjota 
yhteydet kaikille kansalaisille koko 
unionissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sen jälkeen, kun tiedonanto 
internetyhteyksiä digitaalisilla 
sisämarkkinoilla koskevasta 
eurooppalaisesta visiosta on annettu, 
unionin olisi digitaalisen osallisuuden 
edistämiseksi tuettava ilmaisten 
paikallisten langattomien yhteyksien 
tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen 
elämän keskuksissa, julkiset ulkotilat 
mukaan luettuina, kohdennetun tuen 
kautta. Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu 
asetusten (EU) N:o 1316/201315 ja (EU) 
N:o 283/201416 kohdealaan.

(3) Unionin olisi 14. syyskuuta 2016 
annetun komission tiedonannon 
mukaisesti ja digitaalisen osallisuuden 
edistämiseksi sekä syrjäisten 
paikkakuntien ja maaseutualueiden 
jälkeen jäämisen estämiseksi tuettava 
korkealaatuisten, ilmaisten ja 
rajoittamattomien paikallisten 
langattomien yhteyksien tarjoamista 
paikallisyhteisöjen julkisen elämän 
keskuksissa, julkiset ulkotilat mukaan 
luettuina, kohdennetun tuen kautta. 
Tällainen tuki ei nykyisellään kuulu 
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asetuksen (EU) N:o 1316/201315 tai 
asetuksen (EU) N:o 283/201416 
kohdealaan.

__________________ __________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 
129), sellaisena kuin se on viimeksi 
muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 
(EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348 20.12.2013, s. 
129), sellaisena kuin se on viimeksi 
muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2015 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 
(EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 
laajuisia verkkoja 
televiestintäinfrastruktuurien alalla 
koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 
N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 
86, 21.3.2014, s. 14).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 
laajuisia verkkoja 
televiestintäinfrastruktuurien alalla 
koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 
N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 
86, 21.3.2014, s. 14).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tuella on tarkoitus kannustaa 
julkisen palvelun tehtävää suorittavia 
yhteisöjä, kuten viranomaisia ja julkisten 
palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia 
paikallisia langattomia yhteyksiä julkisen 
palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin 
varmistaa, että paikallisyhteisöissä 
voidaan käyttää suurnopeuksista 
laajakaistayhteyttä julkisen elämän 
keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla 
esimerkiksi kunnat ja muut 
paikallisviranomaiset, kirjastot ja sairaalat.

(4) Tuella on tarkoitus kannustaa 
julkisen palvelun tehtävää suorittavia 
yhteisöjä, kuten julkisen sektorin elimiä ja 
julkisten palvelujen tarjoajia, tarjoamaan 
ilmaisia ja rajoittamattomia paikallisia 
langattomia yhteyksiä julkisen palvelun 
oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, 
että paikallisyhteisöjen ihmiset voivat 
parantaa digitaalisia taitojaan ja 
hyödyntää suurnopeuksista 
laajakaistayhteyttä julkisen elämän 
keskuksissa. Tällaisia yhteisöjä voivat olla 
esimerkiksi kunnat, kuntaliitot, kuntien 
omistamat yritykset, joilla on julkisen 
palvelun tehtävä, voittoa 
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tavoittelemattomat osuuskunnat, 
yhteisökeskukset sekä muut 
paikallisviranomaiset ja instituutiot.

(Sen varmistamiseksi, että parlamentin ehdottama sanamuoto on yhdenmukainen kaikilla 
kielillä, ilmaisun ”ilmainen ja rajoittamaton” olisi vastattava englanninkielistä ilmaisua 

”free of charge and free from restrictions”.)

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ilmaisen paikallisen langattoman 
yhteyden olisi edistettävä muun muassa 
alueellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, erityisesti paikoissa, 
joissa pääsy internetiin on rajallinen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Nopean ja ultranopean 
laajakaistaverkon ja tieto- ja 
viestintätekniikkapalveluiden 
saatavuuden parantamisella voidaan 
parantaa kansalaisten elämänlaatua 
helpottamalla (esimerkiksi sähköisten 
terveyspalvelujen ja sähköisen hallinnon) 
palveluiden saatavuutta ja edistämällä 
paikallisten pk-yritysten kehitystä. 
Viranomaisten olisi tämän vuoksi 
varmistettava, että kukaan ei jää jälkeen 
kehityksestä ja että internetin sisältö ja 
sähköiset palvelut ovat kaikkien 
saatavilla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(5 b) Tämän asetuksen onnistumisen 
takaamiseksi ja unionin tämän alan 
toimien näkyvyyden lisäämiseksi 
komission olisi varmistettava, että 
yhteisöt, jotka toteuttavat hankkeita 
tämän asetuksen mukaisesti, tarjoavat 
loppukäyttäjille mahdollisimman paljon 
tietoa palvelujen saatavuudesta ja antavat 
näkyvyyttä unionin myöntämälle 
rahoitukselle.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Unionin arvoja ja hyötyjä olisi 
edistettävä selittävällä asiakirjalla, jossa 
esitetään paikallisen ilmaisen 
langattoman yhteyspalvelun tarkoitus.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Uusia liityntäverkkoja on edelleen 
huomattavasti vähemmän maaseudulla 
kuin kaupungeissa, ja ainoastaan 
28 prosenttia maaseudun kotitalouksista 
käyttää kiinteän verkon tekniikkaa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Digitaalisten sisämarkkinoiden 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 5G:n 
käyttöönotto vuoteen 2020 mennessä, 
koska se on ratkaisevassa asemassa 
unionin globaalin kilpailukyvyn, kasvun, 
innovoinnin ja tutkimuspotentiaalin 
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kannalta. Unionin varoja on käytettävä 
tehokkaasti ja asianmukaisesti tulosten 
aikaansaamiseksi keskeisillä aloilla.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska toimenpide on luonteeltaan ei-
kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset 
hankkeet eivät ole laajamittaisia, 
hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin 
pieni. Sen vuoksi toimenpide olisi 
toteutettava sopivimmalla 
varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai 
tulevaisuudessa käytettävissä olevalla 
rahoitustuella, etenkin avustuksilla. 
Toimenpiteen ei pitäisi olla 
rahoitusvälineistä riippuvainen.

(8) Koska toimenpide on luonteeltaan ei-
kaupallinen ja suunnitellut yksittäiset 
hankkeet eivät ole laajamittaisia, 
hallinnollisen taakan pitäisi olla hyvin 
pieni ja oikeassa suhteessa suunniteltuun 
hyötyyn ottaen huomioon 
vastuuvelvollisuuden tarve sekä 
yksinkertaistamisen ja valvonnan välinen 
asianmukainen tasapaino. Sen vuoksi 
toimenpide olisi toteutettava sopivimmalla 
varainhoitoasetuksen mukaan joko nyt tai 
tulevaisuudessa käytettävissä olevalla 
rahoitustuella, etenkin avustuksilla, jotka 
annetaan esimerkiksi palveluseteleinä. 
Toimenpiteen ei pitäisi olla 
rahoitusvälineistä riippuvainen. Olisi 
noudatettava moitteettoman varainhoidon 
periaatetta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kun otetaan huomioon 
määrärahojen rajallinen määrä suhteessa 
mahdolliseen hakemusten suureen 
määrään, olisi toteutettava toimia sen 
varmistamiseksi, että hallintomenettelyjä 
yksinkertaistetaan, jotta voidaan tehdä 
oikea-aikaisia päätöksiä. Asetusta (EU) 
N:o 1316/2013 olisi muutettava niin, että 
voidaan antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuus hyväksyä ehdotusryhmiä 
asetuksen (EU) N:o 283/2014 liitteessä 
olevassa 4 jaksossa vahvistettujen 
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arviointiperusteiden mukaisesti, jotta 
voidaan välttää hakemusten yksittäinen 
hyväksyminen ja varmistaa, että menojen 
todentaminen ja vuosittainen raportointi 
komissiolle eivät ole pakollisia tämän 
asetuksen mukaisesti myönnettävien 
avustusten saamiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yksittäisten paikallisten langattomien 
liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen 
ja kohdealaan kuuluvien yksittäisten 
hankkeiden alhaisen arvon vuoksi tämän 
asetuksen mukaista rahoitustukea saavien 
liityntäpisteiden ei odoteta haastavan 
kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen 
varmistaa, ettei tällainen rahoitustuki 
vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota 
yksityisiä investointeja tai hillitse 
yksityisten toimijoiden 
investointihalukkuutta, toimenpiteen pitäisi 
rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole 
ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin jo 
käynnistetyt yksityiset tai julkiset aloitteet 
samalla alueella. Tällä ei ole tarkoitus 
sulkea pois julkisista tai yksityisistä 
rahoituslähteistä tämän aloitteen 
yhteydessä käyttöönotettaville tuotteille 
saatavaa lisätukea.

(9) Yksittäisten paikallisten langattomien 
liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen 
ja kohdealaan kuuluvien yksittäisten 
hankkeiden alhaisen arvon vuoksi tämän 
asetuksen mukaista rahoitustukea saavien 
liityntäpisteiden ei odoteta haastavan 
kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen 
varmistaa, ettei tällainen rahoitustuki 
vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota 
yksityisiä investointeja tai hillitse 
yksityisten toimijoiden 
investointihalukkuutta, toimenpiteen pitäisi 
rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole 
ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin jo 
käynnistetyt ilmaiset yksityiset tai julkiset 
aloitteet samalla alueella. Tällä ei ole 
tarkoitus sulkea pois julkisista tai 
yksityisistä rahoituslähteistä tämän 
aloitteen yhteydessä käyttöönotettaville 
tuotteille saatavaa lisätukea, koska 
tällaisella yhdistelmällä voitaisiin lisätä 
vaikutusta, minkä pitäisi kannustaa 
yksityisiä investointeja ja luoda 
vipuvaikutusta internetyhteyksien 
yleistymiselle. Tässä yhteydessä olisi 
varmistettava synergiavaikutukset muiden 
kansallisten tai unionin rahaostojen 
kanssa, mukaan lukien Euroopan 
aluekehitysrahasto, jotta saavutetaan 
mahdollisimman suuri vaikutus paitsi 
saatavuudessa kansalaisille myös 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta 
ja autetaan torjumaan digitaalista kuilua 
vähemmän kehittyneillä alueilla.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Käytettävissä olevissa 
määrärahoissa tulisi säilyttää 
maantieteellinen tasapaino, jotta voidaan 
kattaa hankkeita kaikissa jäsenvaltioissa. 
Jaossa olisi otettava huomioon myös tarve 
käsitellä digitaalista kuilua. Nämä 
periaatteet, joilla pyritään varmistamaan 
maantieteellinen tasapaino ja osallistava 
yhteiskunta, olisi sisällytettävä asetuksen 
(EU) N:o 1316/2013 ja tämän asetuksen 
mukaisesti hyväksyttäviin asiaa koskeviin 
työohjelmiin, ja ne olisi mainittava 
ehdotuspyynnöissä, ja tarvittaessa olisi 
sallittava hakijoiden määrän lisääminen 
jäsenvaltioissa, joissa osallistumisaste on 
ollut suhteellisen alhainen, kohdistettuna 
alueille, jotka jäsenvaltiot tai komissio 
ovat määritelleet yhteyksien tai 
digitaalisen lukutaidon kannalta jälkeen 
jääneiksi alueiksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Paikallisten pk-yritysten 
asettaminen etusijalle laitteistojen 
hankinnassa ja asentamisessa paikallisia 
langattomia yhteyksiä varten tämän 
asetuksen mukaisesti voi turvata 
innovointipotentiaalin ja laadukkaiden 
työpaikkojen syntymisen kunnissa.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Sen varmistamiseksi, että tämän 
asetuksen mukaiset yhteydet olisivat 
käytettävissä lyhyellä aikataululla, 
rahoitustuki olisi pantava täytäntöön 
mahdollisimman pitkälti sellaisia 
verkkotyökaluja käyttämällä, jotka 
mahdollistavat hakemusten nopean 
lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat 
paikallisten langattomien liityntäpisteiden 
asennusten toteuttamista, valvontaa ja 
tarkastuksia.

(10) Sen varmistamiseksi, että tämän 
asetuksen mukaiset yhteydet olisivat 
käytettävissä lyhyellä aikataululla, 
rahoitustuki olisi pantava täytäntöön 
mahdollisimman pitkälti sellaisia 
verkkotyökaluja käyttämällä, jotka 
mahdollistavat hakemusten nopean 
lähettämisen ja käsittelyn ja tukevat 
paikallisten langattomien liityntäpisteiden 
asennusten toteuttamista, valvontaa ja 
tarkastuksia. On tärkeää, että komissio 
tiedottaa paikallisviranomaisille 
suunnitelluista toimista ja 
merkityksellisistä edellytyksistä 
mahdollisimman varhain, jotta ne voivat 
tehdä valmisteluja ja hakea tukea, kun 
ehdotuspyyntö julkaistaan. Komission ja 
jäsenvaltioiden asianomaisten 
viranomaisten olisi tehtävä kaikkensa 
tietoisuuden lisäämiseksi ohjelmasta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ottaen huomioon internetyhteyksien 
tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla 
EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti 
liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat 
hyvin nopeisiin laajakaistapalveluihin 
perustuvan korkealaatuisen 
internetyhteyden, rahoitustuki olisi 
pyrittävä jakamaan maantieteelliseltä 
kannalta tasavertaisesti.

(11) Ottaen huomioon internetyhteyksien 
tarpeen unionissa ja sen, että kaikkialla 
EU:ssa olisi pystyttävä tarjoamaan nopeasti 
liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat 
nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan 
korkealaatuisen internetyhteyden, ja jolla 
tuetaan eurooppalaista 
gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita, 
rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan 
maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti 
ja sen avulla olisi kavennettava 
digitaalista kuilua, edistettävä 
kansalaisten mahdollisuutta hyötyä 
tietoyhteiskunnasta ja tuettava alueita, 
joilla nopeita laajakaistayhteyksiä on 
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suhteellisen vähän.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Lisäksi edunsaajat olisi 
velvoitettava tarjoamaan ilmaiset 
paikalliset langattomat yhteydet vähintään 
kolmen vuoden ajan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Tämän asetuksen mukaisesti 
rahoitettavien toimien olisi oltava 
kannattavia ja kestäviä pitkällä 
aikavälillä. Tähän kannattavuuteen ja 
kestävyyteen olisi päästävä tarjoamalla 
tekniset välineet, joilla varmistetaan 
pitkän aikavälin tehokkuus siten, että 
edunsaajat ja palveluntarjoajat käyttävät 
ajantasaista ja turvallista teknologiaa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ilmaisten paikallisten langattomien 
yhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä 
koskevat toimet rahoitetaan avustuksilla tai 
muilla rahoitustuen muodoilla kuin 
rahoitusvälineillä."

c) ilmaisten ja rajoittamattomien 
paikallisten langattomien yhteyksien 
tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevat 
toimet rahoitetaan avustuksilla tai muilla 
rahoitustuen muodoilla kuin 
rahoitusvälineillä.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
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tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1316/2013
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lisätään 22 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Tämän artiklan toisessa ja kolmannessa 
kohdassa tarkoitetut kulujen 
varmentaminen ja komissiolle vuosittain 
toimitettavat tiedot eivät ole pakollisia 
asetuksen (EU) N:o 283/2014* 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
myönnettyjen avustusten osalta.”
________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 
laajuisia verkkoja 
televiestintäinfrastruktuurien alalla 
koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 
N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 
86, 21.3.2014, s. 14).

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 283/2014
2 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'paikallisella langattomalla 
liityntäpisteellä' matalatehoista, 
pienikokoista ja lyhyellä kantamalla 
toimivaa laitetta, joka käyttää 
yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden 
saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat 
ehdot on tätä tarkoitusta varten 
yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka 
tarjoaa käyttäjille langattoman yhteyden 

h) ’paikallisella langattomalla 
liityntäpisteellä’ matalatehoista, 
pienikokoista ja lyhyellä kantamalla mutta 
laajakaistalla toimivaa laitetta, joka 
käyttää yksinoikeudettomia 
radiotaajuuksia, infrapunataajuuksia tai 
näkyvän valon taajuuksia, joiden 
saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat 
ehdot on tätä tarkoitusta varten 
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sähköiseen viestintäverkkoon." yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka 
tarjoaa käyttäjille langattoman yhteyden 
sähköiseen viestintäverkkoon.”

Perustelu

On otettava huomioon eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä tunnustetut LiFin 
kaltaiset uudet kehittyvät teknologiat erityisesti, koska näissä teknologioissa käytetään 
radioaaltojen sijaan valoa, jolloin niihin liittyy käyttöpotentiaali sairaaloiden kaltaisissa 
julkisissa tiloissa, joissa radioaaltojen käyttö ei välttämättä ole asianmukaisinta.
Tämän ei pitäisi vaikuttaa siirtonopeuteen ottaen huomioon, että toisinaan liityntäpisteessä 
voi olla suuri määrä käyttäjiä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 283/2014
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuettava ilmaisten paikallisten 
langattomien yhteyksien tarjoamista 
paikallisyhteisöissä.

c) tuettava korkealaatuisten 
paikallisten langattomien yhteyksien, jotka 
ovat ilmaisia ja rajoittamattomien, 
tarjoamista paikallisyhteisöissä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) N:o 283/2014
6 artikla – 8 a kohta

Komission teksti Tarkistus

8 a. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämistoimien ilmaisten paikallisten 
langattomien yhteyksien tarjoamiseksi 
paikallisyhteisöissä on täytettävä liitteessä 
olevassa 4 jaksossa vahvistetut 
edellytykset."

8 a. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämistoimien ilmaisten ja 
rajoittamattomien korkealaatuisten 
paikallisten langattomien yhteyksien 
tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä on 
täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa 
vahvistetut edellytykset.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 283/2014
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Liite – 4 jakso

Komission teksti Tarkistus

6. Lisätään liitteeseen uusi jakso 
seuraavasti:

6. Lisätään liitteeseen uusi jakso 
seuraavasti:

4 JAKSO LANGATTOMAT YHTEYDET 
PAIKALLISYHTEISÖISSÄ

”4 JAKSO. LANGATTOMAT 
YHTEYDET PAIKALLISYHTEISÖISSÄ

Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten 
paikallisten langattomien yhteyksien 
tarjoaminen julkisen elämän keskuksissa, 
julkiset ulkotilat mukaan luettuina, joilla 
on suuri merkitys paikallisyhteisöille, 
voidaan hakea rahoitustukea.

Toimille, joiden tarkoituksena on ilmaisten 
ja rajoittamattomien paikallisten 
langattomien yhteyksien tarjoaminen 
julkisen elämän keskuksissa, julkiset 
ulkotilat mukaan luettuina, joilla on suuri 
merkitys paikallisyhteisöille, voidaan 
hakea rahoitustukea. Yhteyksien 
tarjoamiseksi toteutettavissa toimissa on 
mahdollisuuksien mukaan vältettävä 
mahdollisia kielellisiä esteitä.

Rahoitustukea voidaan myöntää julkisen 
palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille, 
kuten paikallisviranomaisille ja julkisten 
palvelujen tarjoajille, jotka osallistuvat 
ilmaisten paikallisten langattomien 
yhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla 
paikallisia langattomia liityntäpisteitä.

Rahoitustukea voidaan myöntää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2016/2102* 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille julkisen sektorin elimille, 
jotka osallistuvat ilmaisten paikallisten 
langattomien yhteyksien tarjoamiseen 
asennuttamalla paikallisia langattomia 
liityntäpisteitä.

Tukikelpoiset elimet voivat käyttää 
rahoitustukea ilmaisten paikallisten 
langattomien yhteyksien luomiseen 
tiloihin, jotka soveltuvat ja ovat parhaiten 
saatavilla yhteiskäyttöön, myös muissa 
kuin julkisesti omistetuissa kiinteistöissä.

Hankkeille, jotka koskevat langattomien 
yhteyksien tarjoamista vapaasti 
käytettävissä olevien paikallisten 
langattomien liityntäpisteiden välityksellä, 
voidaan myöntää rahoitusta, jos

Hankkeille, jotka koskevat langattomien 
yhteyksien tarjoamista vapaasti 
käytettävissä olevien paikallisten 
langattomien liityntäpisteiden välityksellä, 
voidaan myöntää rahoitusta, jos

1) niiden toteuttamisesta vastaa julkisen 
palvelun tehtävää suorittava yhteisö, jolla 
on valmiudet paikallisten langattomien 
liityntäpisteiden julkisiin sisä- tai 
ulkotiloihin asentamisen suunnitteluun ja 
valvontaan;

1) niiden toteuttamisesta vastaa julkisen 
alan elin, jolla on valmiudet suunnitella ja 
valvoa paikallisten langattomien 
liityntäpisteiden asennusta julkisiin sisä- 
tai ulkotiloihin sekä varmistaa 
käyttökustannusten rahoittaminen 
vähintään kolmen vuoden ajan;

2) ne perustuvat hyvin nopeisiin 
laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille 

2) ne perustuvat hyvin nopeisiin 
laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille 



PE605.624/ 16

FI

korkealaatuisen internetyhteyden korkealaatuisen internetyhteyden

a. joka on ilmainen ja helppokäyttöinen 
ja perustuu uusimpien laitteiden käyttöön 
ja

a. joka on ilmainen ja helppokäyttöinen 
ja perustuu uusimpien laitteiden käyttöön, 
hyödyntäen optimaalisia teknisiä 
ratkaisuja ja käyttäen 
verkkoturvallisuuden parhaita normeja, ja

b. tukee mm. digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien kautta tarjottavien 
innovatiivisten digitaalipalvelujen 
saatavuutta;

b. tukee mm. digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien kautta tarjottavien 
innovatiivisten digitaalipalvelujen 
saatavuutta;

3) niissä on käytössä komission 
määrittämä visuaalinen tunniste ja yhteys 
siihen liittyviin verkkotyökaluihin.

3) niissä on käytössä komission 
määrittämä visuaalinen tunniste ja yhteys 
siihen liittyviin verkkotyökaluihin;

3 a) niissä noudatetaan 
teknologianeutraaliuden periaatetta, 
käytetään tehokkaasti julkista rahoitusta 
ja mukautetaan hankkeet parhaaseen 
teknologiaan.

Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka 
on ominaisuuksiltaan ja laadultaan 
samankaltainen kuin jo käynnistetty 
yksityinen tai julkinen aloite samalla 
alueella.

Sellainen hanke ei kuulu tuen piirin, joka 
on ominaisuuksiltaan ja laadultaan 
samankaltainen kuin jo käynnistetty 
yksityinen tai julkinen ilmainen aloite 
samalla alueella.

Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan 
maantieteelliseltä kannalta tasavertaisella 
tavalla ja hanke-ehdotusten 
saapumisjärjestyksessä niille hankkeille, 
jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset.

Käytettävissä olevat määrärahat osoitetaan 
jäsenvaltioiden välistä maantieteellistä 
tasapuolisuutta noudattaen ja 
periaatteessa hanke-ehdotusten 
saapumisjärjestyksessä niille hankkeille, 
jotka täyttävät edellä esitetyt edellytykset 
ja joilla työohjelmien mukaisesti 
edistetään unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä digitaalista 
osallisuutta.

Jäsenvaltiot voivat osoittaa omia varoja 
tai Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista saatuja varoja 
sellaisten täydentävien palvelujen ja 
tarjousten kehittämiseen, joilla lisätään 
hankkeiden kestävyyttä.
Tästä jaksosta rahoitettavien hankkeiden 
on oltava toiminnassa ja Euroopan 
komission on seurattava niitä tiiviisti 
vähintään kolme vuotta. Komissio seuraa 
hanketta toiminnan päättymisen jälkeen 
hankkeen toiminnallisuuden 



PE605.624/ 17

FI

arvioimiseksi ja mahdollisesti tulevissa 
aloitteissa hyödyntämiseksi.
__________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 
päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten saavutettavuudesta 
(EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).”


