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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli. 

Poikkeus: Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä 

muutoksia ei merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 

1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien 

parantamisen osalta 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0589), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0378/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 00/00/00 antaman lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 00/00/00 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 

budjettivaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan 

lausunnot (A8-0000/2017), 

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. 

                                                 
1 EUVL C ,, s.. 
2 EUVL C ,, s... 
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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) 14. syyskuuta 2016 annetussa 

komission tiedonannossa ”Verkkoyhteydet 

kilpailukykyisillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista 

gigabittiyhteiskuntaa”, joka koskee 

verkkoyhteyksien perustamista 

kansalaisille 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). 

 

Or. pt 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) 26. elokuuta 2010 annetussa 

komission tiedonannossa ”Euroopan 

digitaalistrategia” muistutetaan, että 

Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan 

laajakaistan yleisen käyttöönoton 

merkitystä sosiaalisen osallisuuden ja 

unionin kilpailukyvyn lisäämiseksi, kun 

samalla on pyrittävä varmistamaan, että 

vuoteen 2020 mennessä i) kaikkien 

eurooppalaisten saatavilla on paljon 
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nopeammat internetyhteydet (yli 30 Mb/s) 

ja ii) vähintään 50 prosentilla 

eurooppalaisista kotitalouksista on 

internetyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus 

on yli 100 Mb/s. 

Or. pt 

 

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 ja niiden tulevien 

sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä 

kattavuutta sen mukaan, miten tarpeet 

kehittyvät. Nämä liityntäpisteet voivat 

muodostaa verkoston, jossa on yksi koko 

unionin alueella pätevä 

todentamisjärjestelmä. Järjestelmän olisi 

taattava verkon neutraalius, ja näin ollen 

olisi kiellettävä tietojen käyttö mainoksiin 

tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. 

Or. pt 
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Tarkistus  4 

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 tuettava ilmaisten ja 

rajoittamattomien 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 tai 

(EU) N:o 283/201416 kohdealaan. 

__________________ __________________ 

15Euroopan 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). 

15Euroopan 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). 

16Euroopan 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). 

16Euroopan 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). 

Or. pt 
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Tarkistus  5 

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 viranomaisia ja julkisten 

palvelujen tarjoajia, tarjoamaan ilmaisia ja 

rajoittamattomia 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, ja 

kulttuuritilat, kuten kirjastot ja museot, 

sekä koulut, sairaalat ja terveyskeskukset. 

(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”.) 

Or. pt 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Paikallisten langattomien 

yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia 

vain, jos niiden käytöstä ei veloiteta 

korvausta, joko suoraan maksulla tai 

muuntyyppisiä vastineita, kuten 

mainostamista tai henkilötietojen 

antamista, hyödyntämällä. 

(5) Paikallisten langattomien 

yhteyksien olisi katsottava olevan ilmaisia 

ja rajoittamattomia vain, jos niiden 

käytöstä ei veloiteta korvausta, joko 

suoraan maksulla tai muuntyyppisiä 

vastineita, kuten mainostamista tai 

henkilötietojen antamista, ja jos niiden 

käyttöä ei rajoiteta sellaisilla 

käyttöehdoilla kuin rajattu yhteysaika tai 

rajattu nopeus tai tiedonsiirron määrä. 

Or. pt 
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Tarkistus  7 

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. 

Or. pt 

 

Tarkistus  8 

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. 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. 

Or. pt 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Kun otetaan huomioon 

määrärahojen rajallinen määrä suhteessa 

mahdolliseen hakemusten suureen 

määrään, on tarpeen varmistaa, että 

hallintomenettelyjä yksinkertaistetaan, 

jotta voidaan tehdä oikea-aikaisia 

päätöksiä. Asetusta (EU) N:o 1316/2013 

(Verkkojen Eurooppa -välineestä annettu 

asetus) olisi muutettava, jotta voidaan 

antaa jäsenvaltioille mahdollisuus 

hyväksyä ehdotusryhmiä 4 jaksossa 

vahvistettujen arviointiperusteiden 

mukaisesti, jotta voidaan välttää 

hakemusten yksittäisiä hyväksymisiä ja 

varmistaa, että menojen todentaminen ja 

vuosittainen raportointi komissiolle eivät 

ole pakollisia tämän asetuksen mukaisesti 

myönnettävien avustusten saamiseksi. 

Or. pt 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Käytettävissä olevat määrärahat 

olisi kohdennettava maantieteellisesti 

tasapainoisella tavalla, jotta voidaan 

kattaa hankkeita kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tämä periaate, jolla pyritään 

varmistamaan maantieteellinen 

tasapaino, olisi otettava huomioon 

Verkkojen Eurooppa -asetuksen 

mukaisesti hyväksytyissä asianomaisissa 

työohjelmissa, ja se olisi mainittava 

ehdotuspyynnöissä, ja tarvittaessa olisi 

sallittava hakemusten määrän lisääminen 
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jäsenvaltioissa, joissa osallistumisaste on 

ollut suhteellisen vähäistä. Hakemusten 

valintaperusteet eivät saisi johtaa jo 

digitalisoituneiden alueiden suosimiseen 

verkkoyhteyksiä eniten tarvitsevien 

alueiden kustannuksella. 

Or. pt 

 

Tarkistus  11 

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, 

eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa 

koskevien tavoitteiden tukemiseksi 

rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan 

maantieteelliseltä kannalta tasavertaisesti 

ja sen avulla olisi edistettävä kaikkien 

kansalaisten mahdollisuutta hyötyä 

tietoyhteiskunnasta. 

Or. pt 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – 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 

c) ilmaisten ja rajoittamattomien 

paikallisten langattomien yhteyksien 

tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevat 
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muilla rahoitustuen muodoilla kuin 

rahoitusvälineillä. 

toimet rahoitetaan avustuksilla tai muilla 

rahoitustuen muodoilla kuin 

rahoitusvälineillä. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. pt 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

Liite – 4 jakso – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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 palvelun tehtävää suorittava 

yhteisö, jolla on valmiudet paikallisten 

langattomien liityntäpisteiden julkisiin 

sisä- tai ulkotiloihin asentamisen 

suunnitteluun ja valvontaan sekä 

toimintakustannusten rahoituksen 

varmistamiseen; 

Or. pt 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

Liite – 4 jakso – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) ne perustuvat hyvin nopeisiin 

laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille 

korkealaatuisen internetyhteyden 

2) ne perustuvat nopeisiin 

laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille 

korkealaatuisen internetyhteyden 

Or. pt 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

Liite – 4 jakso – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) niissä varmistetaan, että laitteiden 

hankinta ja palvelujen asentaminen ovat 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/24/EU1 a mukaisia. 

 _________________________ 

 1 aDirektiivi 2014/24/EY, annettu 

26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista 

hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY 

kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, 

s. 65). 

Or. pt 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

Liite – 4 jakso – 3 kohta – 3 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b) niissä noudatetaan 

teknologianeutraaliutta, julkisen 

rahoituksen tehokasta käyttöä ja 

hankkeiden mukauttamista parhaaseen 

saatavilla olevaan teknologiaan koskevia 

periaatteita. 

Or. pt 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

Liite – 4 jakso – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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. 

Or. pt 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EU) N:o 283/2014 

Liite V – 4 jakso – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat käyttää omia varoja tai 

Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoista saatuja varoja 

sellaisten täydentävien palvelujen ja 

tarjousten kehittämiseen, joilla lisätään 

hankkeiden kestävyyttä. 

Or. pt 
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PERUSTELUT 

WiFi4EU-aloitteella edistetään entistä osallistavamman eurooppalaisen digitaalisen 

yhteiskunnan kehittämisen vahvistamista. 

 

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi unionin tilaa koskevassa 

puheessaan 14. syyskuuta 2016, että uuden lainsäädäntökehyksen, joka houkuttelee ja 

mahdollistaa yhteyksiä koskevia investointeja [...] puitteissa yhteyksien olisi hyödytettävä 

koko väestöä. 

 

Junckerin mukaan kaikkien olisi voitava hyötyä yhteyksistä riippumatta siitä, missä he asuvat 

ja mikä on heidän ansiotasonsa, ja hän on näin ollen ehdottanut, että kaikkien EU:n taajamien 

ja kaupunkien tärkeimmissä julkisissa keskuksissa olisi maksuton langaton WiFi-yhteys 

vuoteen 2020 mennessä. 

 

WiFi4EU-aloite tarjoaa näin televiestintäpaketin yhteydessä mahdollisuuden noudattaa 

periaatetta kaikille unionin kansalaisille avoimesta mahdollisuudesta hyötyä 

tietoyhteiskunnasta siten, että toteutetaan kokeiluhanke, jonka maantieteellinen laajuus ja 

kattavuus on tasapainoinen ja joka toimii siten maantieteellisen jakautumisen vertailuarvona 

sellaisten osallistavien alustojen kehittämiselle, jotka tarjoavat maksuttomat dynaamiset ja 

teknologisia muutoksia kestävät langattomat verkkoyhteydet. 

 

Aloite tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää ja soveltaa ainutlaatuista eurooppalaista 

digitaalista identiteettiä ja sisällyttää pilottihankkeeseen Euroopan yhdentymiskehitystä 

innoittaneet arvot, kun keskitytään kehittämään ratkaisuja kansalaisille sekä tarjoamaan 

mahdollisuuksia yrityksille ja sisällön luojille. 

 

Yleisen saatavuuden, pyritään vahvistamaan paikallisia digitaalisia ekosysteemejä, 

saattamaan Euroopan unionia lähemmäksi kansalaisiaan ja luomaan enemmän ja parempia 

mahdollisuuksia kehittää uuden sukupolven verkkoja. 

 

Näin ollen on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että verkkoihin pääsyyn keskittymistä 

täydennetään yleisten ja ilmaisten yleishyödyllisten palvelujen ja yleisen edun mukaisten 

sisältöjen tarjoamisella ja edistetään hanke-ehdotuksia koskevan yksinkertaistetun 

järjestelmän soveltamista siten, että noudatetaan avoimuutta ja varmistetaan hankkeiden laatu 

ja niitä koskevien vaatimusten täyttäminen. 

 

Tässä mietinnössä esitetyillä tarkistuksilla pyritään varmistamaan seuraavien aloitteen 

perusperiaatteiden huomioon ottaminen. 

 

1. Yleinen ja maksuton käyttöoikeus 

 

EU:n alueella kehitettävien liityntäverkkojen olisi tarjottava kokemus nopeasta 

verkkoyhteydestä laajakaistapalveluihin ja myötävaikutettava siten eurooppalaisen 

gigabittiyhteiskunnan kehittämiseen. Verkon käytön pitäisi olla kaikille avoin, ilmainen ja 

rajoittamaton. 
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Ilmainen käyttö tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa välitöntä vastiketta mainosten tai 

käyttäjien tietojen kaupallisen käytön kautta. 

 

2. Todentaminen ja liityntäjärjestelmä 

 

Liityntäpisteiden olisi muodostettava verkosto, jossa on yksi koko unionin alueella pätevä 

todentamisjärjestelmä. Yhteydenotossa olisi noudatettava yhden todentamisen periaatetta 

(“one login only”). Tämän mallin hyödyntämiseksi olisi kehitettävä viitemalli, joka takaa 

yhteentoimivuuden, yleisen tehokkuuden ja yhteisen tunnistamisen ja mahdollistaa näiden 

ominaisuuksien nivomisen kunkin paikallisen hankkeen erityispiirteisiin. 

 

3. Tukikelpoisuus 

 

Sellaisten julkisyhteisöjen on voitava esittää rahoitushakemuksia, joiden tehtävä on 

sopusoinnussa hankkeen tavoitteiden kanssa. Kun otetaan huomioon kunkin hankkeen 

rahoituksen rajallisuus ja hakemusten mahdollinen suuri määrä, on luotava nopean ja 

tehokkaan päätöksenteon mahdollistava hakemusten hallinnointijärjestelmä. Arvosetelien 

jakamista koskevan mallin käyttöä olisi harkittava tässä yhteydessä. 

 

4. Maantieteellinen tasapaino 

 

Olisi varmistettava jäsenvaltioiden välisen maantieteellisen tasapainon periaatteen 

noudattaminen aloitteelle osoitettavien määrärahojen käytössä. Maantieteellinen tasapaino 

kussakin jäsenvaltiossa on varmistettava asianomaisissa työohjelmissa määriteltyjen 

kriteerien avulla. 

 

5. Syrjäytymisen torjuminen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen 

 

Hyväksymisperusteissa on otettava huomioon digitaalista osallisuuden ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden edistämisen ensisijaisuus. 

 

6. Kestävyys 

 

Jäsenvaltiot voivat hankkeiden kestävyyden varmistamiseksi käyttää omia varoja tai 

Euroopan rakenne- ja investointirahastoista saatuja varoja täydentävien palvelujen ja 

tarjousten kehittämiseen. 

 

7. Tarjousten päällekkäisyyksien välttäminen 

 

Hankkeiden hyväksymistä olisi harkittava siitä näkökulmasta, onko samalla soveltamisalalla 

tarjolla julkisia tai yksityisiä ominaisuuksiltaan vastaavia palveluita. 

 

8. Seuranta 

 

Euroopan komission olisi huolehdittava aloitteen seurantajärjestelmän perustamisesta sekä 

asianomaisten täytäntöönpanokertomusten julkaisemisesta. 


