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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. ilmaisee huolensa siitä, että EU on Pohjois-Amerikkaa ja osaa Aasian ja Tyynenmeren 

aluetta jäljessä 4G-verkon saatavuudessa ja 5G:n käyttöönoton suunnittelussa; katsoo, että 

Euroopalla on paljon kiinni kurottavaa, koska vuonna 2015 Yhdysvaltojen väestöstä 

75 prosentilla oli pääsy 4G-verkkoon, mutta EU:n väestön vastaava osuus oli vain 

28 prosenttia; on myös huolissaan siitä, että alan ennusteiden mukaan vuonna 2022 

Pohjois-Amerikassa tulee olemaan yli 110 miljoonaa 5G-liittymää, kun taas Länsi-

Euroopassa vain 20 miljoonaa; ilmaisee huolensa siitä, että yksikään 28 jäsenvaltiosta ei 

ole saavuttanut Euroopan digitaalistrategian tavoitteiden mukaista sataprosenttista nopean 

ja ultranopean laajakaistan peittoaluetta; panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa 

seuraavan sukupolven liityntäverkon keskimääräinen peittoalue on alle 25 prosenttia; 

2. katsoo, että 5G on muutakin kuin vain laajakaistateknologian kehitystä, koska seuraavan 

sukupolven kaikkialla läsnä oleva ultranopea laajakaistainfrastruktuuri ulottuu nykyisiä 

langattomia liityntäverkkoja pidemmälle; panee merkille, että nämä muutokset voisivat 

tukea menetelmien muuttumista useilla talouden aloilla ja mahdollistaa asumisen, 

koulutuksen saannin ja työskentelyn kaikkialla Euroopassa; katsoo, että internetyhteyksien 

parantaminen voi myötävaikuttaa talouskasvuun, työpaikkojen luomiseen, (alueelliseen ja 

sosiaaliseen) yhteenkuuluvuuteen ja kilpailukykyyn Euroopassa samalla kun edistetään 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sukupuolten tasa-arvoa sekä parannetaan ihmisten elintasoa; 

3. korostaa, että gigabittiyhteiskunnan toteuttamiseksi tarvitaan huomattava määrä 

investointeja, ja painottaa haasteita, joita tästä aiheutuu investoijille, operaattoreille ja 

palveluntarjoajille, ja tarvetta luoda synergioita muiden toimialojen kanssa; huomauttaa, 

että seuraavan vuosikymmenen aikana tarvitaan 155 miljardin euron lisärahoitus, jotta 

voidaan toteuttaa gigabittiyhteydet digitaalisille sisämarkkinoille; toteaa, että 

lisäinvestoinnit ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan alentaa yksikköhintoja kuluttajille ja 

lisätä palvelujen laatua ja peittoaluetta; panee merkille, että alan tutkimukset osoittavat, 

että kilpailun kaltaisiin staattisiin vaikutuksiin verrattuna investoinnit tuottavat megabittiä 

kohden yli 90 prosentin yksikköhinnan laskun; toteaa, että kun tarkastellaan 

megabittikohtaista hintaa, Yhdysvaltojen markkinat ovat kuluttajille merkittävästi 

halvemmat kuin Euroopan markkinat; katsoo, että käyttäjäkohtainen liikevaihto (ARPU) 

voi olla harhaanjohtava mittayksikkö, koska siitä ei käy ilmi Yhdysvaltojen kuluttajien 

hyödyntämiä suurempia nopeuksia, laajempia datapaketteja tai rajattomia tarjouksia; 

4. painottaa, että 5G-verkon käyttöönotto riippuu osittain avustuksista ja rahoitusvälineistä 

saatavista EU:n laajuisista rahoitusosuuksista; pyytää jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä 

huomiota hankkeisiin, joilla pyritään laajentamaan internetyhteyksiä Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) avulla ohjelmakaudella 2014–2020; toteaa, että 

ERI-rahastot osoittavat digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseen kuluvalla 

ohjelmakaudella yhteensä 21,4 miljardia euroa, josta 6 miljardia euroa nopeiden 

laajakaistaverkkojen käyttöönottoon; toteaa, että nämä julkiset varat ovat tärkeitä 

komission tavoitteiden saavuttamisessa, mutta katsoo, että tarvitaan merkittävästi 

enemmän pääomaa yksityiseltä sektorilta, jos Euroopassa on määrä varmistaa 



 

PE597.520v02-00 4/9 AD\1120924FI.docx 

FI 

155 miljardin euron lisäinvestoinnit seuraavan vuosikymmenen aikana; katsoo, että 

ERI-rahastoja voidaan hyödyntää erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joilla 

markkinalähtöisillä ratkaisuilla ei onnistuta saavuttamaan täysimääräistä alueellista 

kattavuutta; 

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot, alue- ja paikallisviranomaiset ja muut 

sidosryhmät voivat hyödyntää moninaisia avustuksia, alhaisen riskin rahoitusvälineitä 

sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joita on saatavilla 

verkkoyhteyshankkeita varten; katsoo, että kiinteiden verkkojen laajentamiseksi ja 

gigabittiyhteyksien takaamiseksi tarvitaan parempaa paikallista ja alueellista yhteistyötä, 

jotta avustuksensaajille voidaan tarjota kilpailukykyisiä tarjouksia ja houkuttelevia hintoja 

ja edistää näin uusia investointeja; katsoo, että olisi hyödyllistä perustaa verkkosivusto, 

joka tarjoaisi infrastruktuuri-investoijille mahdollisuuden tarkastella moninaisia saatavilla 

olevia rahoitusvaihtoehtoja; panee merkille laajakaistarahaston perustamisen, mutta 

kehottaa Euroopan investointipankkia ja komissiota keskittämään toimia nykyisten 

IT-alaa tukevien ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -ohjelman, parantamiseksi uusien 

ohjelmien luomisen sijasta; kehottaa komissiota edistämään mahdollisia synergioita 

ERI-rahastojen ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) sekä muiden EU:n 

rahoituslähteiden välillä; 

6. toteaa, että televiestintäalan tulot ovat vähenemässä ja että tämä on merkittävä ongelma 

gigabittiyhteiskunnan toteuttamiseen tarvittavien lisäinvestointien kannalta; huomauttaa, 

että sopimusten rahoittaminen riippuu vahvasti osakkeiden hinnoista ja näin ollen lainat ja 

muut rahoitusvälineet voidaan turvata, kun investoinnin tuotto on taattu pitkän ajanjakson 

ajan; kehottaa lisäksi komissiota tarkastelemaan sitä, miten paikallisviranomaiset ja muut 

palveluntarjoajat voivat päästä markkinoille tarjoamaan erityispalveluja vaihtoehtoisten 

liiketoimintamallien avulla; pitää tärkeänä, että varmistetaan olemassa olevien 

investointiohjelmien tuotto ja tarvittaessa luodaan muita kannustinjärjestelmiä, jotta 

investoijat voivat tukea 5G:tä; 

7. kehottaa komissiota turvaamaan ja ylläpitämään 5G-toimintasuunnitelman rahoituksen 

asianmukaisella tasolla seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä; panee merkille, 

ettei ole laadittu sitovia vaatimuksia, jotka jäsenvaltioiden olisi täytettävä 

5G-toimintasuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa komissiota 

arvioimaan kansallisia laajakaistasuunnitelmia niiden puutteiden määrittämiseksi ja 

esittämään tarvittaessa maakohtaisia suosituksia lisätoimista; kehottaa jäsenvaltioita 

laatimaan kansalliset 5G:n käyttöönottoa koskevat etenemissuunnitelmat osana kansallista 

laajakaistasuunnitelmaa; 

8. kehottaa komissiota ottamaan huomioon kaikkien alueiden maantieteelliset, sosiaaliset ja 

taloudelliset erityispiirteet laatiessaan uutta sääntelykehystä ja pannessaan sitä täytäntöön, 

jotta 5G voidaan ottaa käyttöön laaja-alaisesti ja sen taloudelliset vaikutukset voidaan 

maksimoida kaikissa jäsenvaltioissa; korostaa, että investointeja olisi tuettava politiikka- 

ja sääntely-ympäristöllä ja että niitä ei saisi viivästyttää liian kunnianhimoisilla julkisilla 

järjestelyillä, jotka voivat hankaloittaa 5G:n käyttöönottoa; toteaa, että yritykset 

tarvitsevat enemmän varmuutta käytettävästä teknologiasta ja vakuutuksen siitä, että 

yhteisinvestoinnit toteutetaan oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla; 
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9. kehottaa komissiota toteuttamaan lisää analyysejä 5G-teknologian kysynnästä, koska alaa 

ei ole tutkittu riittävästi ja sitä koskevat mielipiteet poikkeavat suuresti toisistaan; toteaa, 

että komission asiaa koskevan perustutkimuksen toteutti teknologian tutkimuskonsultti; 

pyytää erityisesti kuulemaan enemmän tiedemaailmaa ja infrastruktuuri-investoijia, jotta 

saadaan luotettava käsitys tulevaisuuden 5G-kysynnästä; katsoo, että komission olisi 

laadittava ja julkaistava aineistokatsaus, jossa kaikki saatavilla olevat 5G-kysyntää 

Euroopassa koskevat tutkimukset koottaisiin yhteen tutkimusasiakirjaan; suosittaa, että 

komissio laatii vuosittain 5G-toimintasuunnitelmaa koskevan tilanneselvityksen ja 

suosituksia ja että sen olisi annettava parlamentille tietoja tuloksista; 

10. suosittaa, että komissio omaksuu teknologianeutraalin toimintatavan gigabittiyhteiskunnan 

tavoittelussa; katsoo, että teknologiavalinnat olisi pääasiassa jätettävä markkinaosapuolille 

sen varmistamiseksi, että noudatetaan kysynnän realiteetteja; kannattaa myös symmetristä 

sääntelyä, joka ei haittaa uusien tai pienempien yritysten mahdollisuuksia päästä 

markkinoille; kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota avointen kilpailumenettelyjen 

merkitykseen kaikilla 5G-teknologian kehittämisen ja käyttöönoton tasoilla; 

11. katsoo, että komission syyskuussa 2016 julkaisemia kunnianhimoisia tavoitteita ei 

saavuteta ilman, että annetaan lisää vaikutusmahdollisuuksia jäsenvaltioille, kansallisille 

sääntelyviranomaisille sekä alue- ja paikallishallinnoille ja mahdollistetaan kaikkien 

näiden toimijoiden keskinäinen yhteistyö; toteaa, että Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) korostaa uutta sähköisen viestinnän kehystä 

koskevassa lausunnossaan, että asioihin puuttuminen EU:n tasolla saattaa lisääntyä, 

byrokratia kasvaa ja yhteistyöelimen itsenäisyys heiketä, ja vaatii siksi tehokasta 

täytäntöönpanoa; toteaa, että on tarpeen ottaa huomioon maakohtaiset taloudelliset ja 

maantieteelliset olosuhteet, jotta 5G:n käyttöönotto voidaan toteuttaa koordinoidusti 

kaikissa EU:n jäsenvaltioissa; panee merkille ehdotuksen BERECin rakenteellisista 

uudistuksista, jotka kyseisen elimen oman korkean tason lausunnon mukaan voisivat tehdä 

siitä EU:n erillisviraston, jonka vakituinen henkilöstö johtaisi asiantuntijatyöryhmiä; 

panee myös merkille BERECin näkemyksen mahdollisista uusista veto-oikeuksista 

kansallisten sääntelyviranomaisten korjaaviin sääntelytoimenpiteisiin sekä komission 

ehdotukset ottaa käyttöön uudessa säännöstössä täytäntöönpanosäädöksiä, jotka 

mahdollistavat ylhäältä alaspäin suuntautuvat toimenpiteet rajatylittävien kiistojen 

ratkaisemiseksi; katsoo, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat parhaassa asemassa 

suunnittelemaan, panemaan täytäntöön ja tarkistamaan televiestintäalan päätöksiä; katsoo, 

että tähän mennessä BERECillä on ollut oikeasuhteinen asema yhdenmukaistamisen 

varmistamisessa kaikkialla Euroopassa ja että nämä uudistukset saattavat vaaraan tämän 

tasapainon; 

12. muistuttaa, että EU:n tasolla on tärkeää lisätä uuden sähköisen viestinnän kehyksen 

yksinkertaistamista; on tyytyväinen neljän nykyisen direktiivin konsolidointiin yhdeksi 

viestinnän säännöstöksi; katsoo, että yksinkertaistaminen ja selventäminen voivat vain 

edistää yritysten investointeja; on myös tyytyväinen uusiin avoimuutta koskeviin 

sääntöihin, joissa kuluttajille taataan tärkeimmät sopimustiedot ”lyhyessä” asiakirjassa; 

kehottaa jäsenvaltioita sekä paikallis- ja alueviranomaisia ottamaan johtavan aseman 

5G-verkkojen vastuullisessa ja osallistavassa käyttöönotossa ja takaamaan kuluttajien 

oikeudet;  
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13. painottaa, että rahoitustuella olisi pyrittävä saavuttamaan tasapainoinen maantieteellinen 

jakauma taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteen 

mukaisesti sekä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin erilaiset kehitystasot huomioon 

ottaen; 

14. korostaa, että julkisten sähköisten palvelujen saavutettavuus on tärkeää ja että 

nykyaikainen viestintäinfrastruktuuri edistää julkisen sektorin laitoksille, yrityksille ja 

kansalaisille tarkoitettujen palvelujen ja sovellusten kehittämistä; korostaa korkeakoulujen 

ja tutkimuskeskusten välistä yhteistyötä, sillä niillä on mahdollisuus ryhtyä kumppaneiksi 

5G-verkkoa koskevien hankkeiden kehittämisessä ja täytäntöönpanossa, ja samalla 

maksimoidaan synergiavaikutukset Horisontti 2020 -ohjelman kanssa; toteaa lisäksi, että 

vaadittavien uusien taitojen ja tarvittavien koulutusta koskevien muutosten vuoksi 

5G-teknologian käyttöönoton koulutusulottuvuus olisi varmistettava hyödyntämällä 

Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia mahdollisuuksia; muistuttaa tarpeesta edistää myös 

ikääntyneiden tietoyhteiskuntaan osallistumista ja pääsyä internetiin, koska ne ovat myös 

ratkaisevia tekijöitä aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen osallistamisen kannalta; 

15. pitää myönteisenä varmuutta, jonka 25 vuoden taajuuslisenssit tarjoavat investoijille, 

mukaan lukien hiljattain aikaansaatu poliittinen sopimus 700 MHz:n taajuusalueen 

käytöstä mobiililaajakaistaan; kehottaa komissiota tarkistamaan yhdenmukaistamista 

koskevaa toimintatapaansa, koska kolmasosa taajuuksista, joita voidaan käyttää 

mobiililaajakaistaan, jää myöntämättä; kannustaa komissiota pyrkimään kansainväliseen 

yhteistyöhön yhdenmukaisten standardien aikaansaamiseksi 5G:lle; kehottaa komissiota 

muokkaamaan taajuuksien hallinnointijärjestelyjä vastaamaan erittäin teknologista 

ympäristöä; katsoo, että taajuuksien saatavuudella on keskeinen merkitys 5G-verkkojen 

käyttöönotolle kaikkialla Euroopassa; toteaa, että alalla on edelleen suurta epävarmuutta 

niistä taajuusalueista, joita lopulta käytetään 5G-teknologiassa; toteaa, että 

5G-taajuuksista tulee todennäköisesti olemaan huomattavaa kysyntää, kuten tällä hetkellä 

4G-taajuuksista, mikä tarkoittaa sitä, että investoijien kustannukset todennäköisesti 

kasvavat; 

16. kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota verkon kattavuutta koskeviin kysymyksiin; 

toteaa, että digitaalinen kahtiajako tiettyjen alueiden, erityisesti maaseutu- ja 

kaupunkialueiden, välillä on edelleen selkeä; toteaa, että syrjäisen sijaintinsa vuoksi 

maaseutualueet tuskin saavat samoja hyötyjä gigabittiyhteiskunnasta kuin kaupungit, 

koska tarjonta on hajanaista eikä vastaa tarkoituksenmukaisesti tarpeita; vakuuttaa, että 

gigabittiyhteiskunnan toteuttamiseksi tarvitaan määrätietoista kunnianhimoa ja että on 

keskityttävä ensisijaisesti täyden 4G-peittoalueen varmistamiseen; kehottaa lisäksi 

kehittämään 5G-teknologiaa maaseutualueita varten; ilmaisee huolensa siitä, että 

5G-teknologia ei ole tällä hetkellä kestävää tiheästi asuttuja alueita lukuun ottamatta ja 

että tämä voisi lisätä digitaalista kahtiajakoa; katsoo, että gigabittiyhteyden tarjoavien, 

suorituskykyisten internetpalvelujen yleinen saatavuus on välttämätöntä, jotta voidaan 

estää kaupunki- ja maaseutualueiden kasvava digitaalinen kahtiajako ja tukea sosiaalisen, 

taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden digitaalista ulottuvuutta; toteaa, että 

maaseutualueet ovat vaarassa jäädä jälkeen, koska investoinnit maaseutualueilla 

edellyttävät merkittävästi suurempia investointeja henkeä kohti; toteaa, että digitaalinen 

kahtiajako merkitsee sitä, että vaikka 58 prosenttia EU:n väestöstä asuu maaseutu-, 

syrjäisillä tai vuoristoalueilla, vain 25 prosentilla on vähintään 30 Mb/s siirtonopeus; 

katsoo tämän vuoksi, että komission tavoite, jonka mukaan kaikilla kotitalouksilla olisi 
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vähintään 100 Mb/s latausnopeus sekä maaseutu- että kaupunkialueilla vuoteen 2025 

mennessä, on äärimmäisen kunnianhimoinen; 

17. muistuttaa, että merkittävät erot laajakaistanopeuksissa maaseutu- ja kaupunkialueiden 

välillä monissa jäsenvaltioissa ovat vakava haitta maaseutualueille, joilla on paljon pieniä 

yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka ovat riippuvaisia tehokkaista verkkoyhteyksistä, ja 

toteaa, että nämä erot vaarantavat paikallisyhteisöjen sosiaalisen, kulttuurisen ja 

taloudellisen elämän; pitää myönteisenä komission aloitetta osallistavan 

laajakaistafoorumin perustamisesta julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä paikallis- ja 

alueviranomaisten korkean tason osallistumisen varmistamiseksi; 

18. toteaa, että syrjäisimmät, syrjäiset ja saarialueet ovat hyötyneet nykyisestä sääntelystä 

vain marginaalisesti; muistuttaa, että on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kaukaisiin, 

eristyneisiin, syrjäisiin sekä maaseutu- ja vuoristoalueisiin ja kaikkiin EU:n alueisiin, 

joilla tarvitaan julkista tukea, jotta taloudellisten tuottojen puute voidaan korvata 

yksityisille investoijille; korostaa, että kaikkien EU:n alueiden olisi hyödyttävä 

gigabittiyhteiskunnan tuomista eduista, jotka edistäisivät merkittävästi alueellista 

kilpailukykyä, korkean teknologian investointien saantia, julkisia palveluja ja 

liiketoimintamahdollisuuksia; kehottaa komissiota asettamaan syrjäisimmät alueet 

(sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

349 artiklassa) pääasialliseksi alueeksi, jolla pilottihankkeita otetaan käyttöön. 
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