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Tarkistus  1 

Vicente Miguel Garcés Ramón 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0386/2013 

IMCO, AFET 

Euroopan unionin kyberturvallisuussuunnitelma – avoin, turvallinen ja vakaa 

verkkoympäristö 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. toteaa tekniikan muodostavan 

tietoverkkojen kehittämisen perustan ja 

pitää jatkuvaa mukautumista teknologisiin 

muutoksiin keskeisenä, jos EU:n 

tietoverkkojen kestävyyttä ja turvallisuutta 

halutaan parantaa; katsoo, että on 

ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, 

että lainsäädäntö pysyy uusimman teknisen 

kehityksen tasolla niin, että 

tietoverkkorikolliset voidaan tehokkaasti 

tunnistaa ja asettaa syytteeseen ja 

tietoverkkorikosten uhreja voidaan 

suojella; 

L. toteaa tekniikan muodostavan 

tietoverkkojen kehittämisen perustan, ja 

pitää jatkuvaa mukautumista teknologisiin 

muutoksiin keskeisenä, jos EU:n 

tietoverkkojen kestävyyttä ja turvallisuutta 

halutaan parantaa; katsoo, että on 

ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, 

että lainsäädäntö pysyy uusimman teknisen 

kehityksen tasolla niin, että 

tietoverkkorikolliset voidaan tehokkaasti 

tunnistaa ja asettaa syytteeseen ja 

tietoverkkorikosten uhreja voidaan 

suojella; katsoo, että EU:n 

kyberturvallisuutta koskevan strategian 

pitää sisältää toimia, jotka keskittyvät 

tietoisuuteen, koulutukseen, 

tietotekniikan CERT-kriisiryhmien 

kehittämiseen, 

kyberturvallisuustuotteiden ja 

-palveluiden sisämarkkinoiden 

kehittämiseen sekä tutkimusta, 

kehittämistä ja innovointia koskevien 

investointien tukemiseen;  

Or. en 
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Tarkistus  2 

Vicente Miguel Garcés Ramón 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0386/2013 

IMCO, AFET 

Euroopan unionin kyberturvallisuussuunnitelma – avoin, turvallinen ja vakaa 

verkkoympäristö 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että unionin kyberturvallisuutta 

koskevan politiikan avulla olisi luotava 

turvallinen ja luotettava digitaalinen 

ympäristö, jonka perustana ovat ja jolla 

pyritään turvaamaan ja säilyttämään 

verkossa vapaudet ja perusoikeudet 

noudattaen EU:n perusoikeuskirjan 

16 artiklaa ja erityisesti yksityisyyttä ja 

tietosuojaa koskevia oikeuksia; katsoo, että 

erityistä huomiota pitäisi kiinnittää lasten 

suojelemiseen verkossa; 

7. korostaa, että unionin kyberturvallisuutta 

koskevan politiikan avulla olisi luotava 

turvallinen ja luotettava digitaalinen 

ympäristö, jonka perustana ovat ja jolla 

pyritään turvaamaan ja säilyttämään 

verkossa vapaudet ja perusoikeudet 

noudattaen EU:n perusoikeuskirjan 

16 artiklaa ja erityisesti yksityisyyttä ja 

tietosuojaa koskevia oikeuksia; katsoo, että 

erityistä huomiota pitäisi kiinnittää lasten 

suojelemiseen verkossa ja että unionin ja 

sen jäsenvaltioiden olisi taattava verkon 

neutraalius ja yleinen oikeus 

televiestintään ja kaikkiin siihen liittyviin 

palveluihin; katsoo, että 

kyberturvallisuutta olisi säänneltävä niin, 

ettei siihen liittyen jää mitään 

harkintavaltaa; 

Or. en 



 

AM\1002445FI.doc  PE515.954v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.9.2013 B7-0386/3 

Tarkistus  3 

Vicente Miguel Garcés Ramón 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0386/2013 

IMCO, AFET 

Euroopan unionin kyberturvallisuussuunnitelma – avoin, turvallinen ja vakaa 

verkkoympäristö 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. katsoo erityisesti, että EU:n ja 

Yhdysvaltojen välisen kyberturvallisuutta 

ja kyberrikoksia käsittelevän työryhmän 

pitäisi olla väline, jonka avulla EU ja 

Yhdysvallat vaihtavat tarpeen mukaan 

kyberturvallisuutta koskevia parhaita 

käytäntöjä; panee tässä yhteydessä 

merkille, että kyberturvallisuuteen liittyvät 

alat, kuten verkko- ja tietojärjestelmien 

turvallisesta toiminnasta riippuvaiset 

palvelut, sisältyvät transatlanttista kauppa- 

ja investointikumppanuutta käsitteleviin 

tuleviin neuvotteluihin; 

47. katsoo erityisesti, että EU:n ja 

Yhdysvaltojen välisen kyberturvallisuutta 

ja kyberrikoksia käsittelevän työryhmän 

pitäisi olla väline, jonka avulla EU ja 

Yhdysvallat vaihtavat tarpeen mukaan 

kyberturvallisuutta koskevia parhaita 

käytäntöjä; panee tässä yhteydessä 

merkille, että kyberturvallisuuteen liittyvät 

alat, kuten verkko- ja tietojärjestelmien 

turvallisesta toiminnasta riippuvaiset 

palvelut, sisältyvät transatlanttista kauppa- 

ja investointikumppanuutta käsitteleviin 

tuleviin neuvotteluihin, joiden yhteydessä 

on turvattava EU:n itsenäisyys ja sen 

toimielinten riippumattomuus; 

Or. en 

 

 


