
AD\860735FI.doc PE454.580v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

2010/2304(INI)

22.3.2011

LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

laajakaistasta Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun
(2010/2304(INI))

Valmistelija: Malika Benarab-Attou



PE454.580v02-00 2/6 AD\860735FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\860735FI.doc 3/6 PE454.580v02-00

FI

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieliin komission tavoitteen kaventaa digitaalista kuilua ja taata kaikille 
laajakaistayhteys, koska se on keskeinen palvelu maantieteellisesti etäisten alueiden ja 
harvaan asuttujen alueiden sekä saari- ja vuoristoalueiden kannalta samoin kuin 
digitaalisen lukutaidon ja digitaalisten taitojen kehittymisen kannalta;

2. toivoo, että komissio kehottaa jäsenvaltioita digitaalistrategian mukaisesti toteuttamaan 
riittävät ja huippunopeat verkot myös maaseutualueilla sen jälkeen, kun laajakaistan 
yleinen kattavuus on saavutettu unionissa; katsoo siksi, että FTTB- ja FTTH-palveluiden 
käyttöönottoa olisi tehostettava, jotta voidaan välttää epätaloudellisten siirtymäkauden 
ratkaisujen syntyminen;

3. muistuttaa, että uusi tekniikka ja nopeiden yhteyksien käyttömahdollisuudet vaikuttavat 
myönteisesti kansalaisten koulutukseen, tiedonsaantiin, viestintään ja vapaa-aikaan;

4. katsoo, että on tärkeää käsitellä esteitä, jotka pitävät osan väestöstä internetin 
ulkopuolella, ja on saatava mukaan mahdollisimman useita sidosryhmiä, jotta voidaan 
antaa: 1) koulutusta ja tarjota julkinen pääsy laajakaistapalveluihin, 2) taloudellista tukea 
laajakaistapalveluiden ja -välineiden saamiseksi ja 3) kannustimia käyttäjien 
erityistarpeita vastaavan tekniikan ja sisällön kehittämiseksi;

5. katsoo, että vaikka digitaalisen infrastruktuurin käyttöönoton on oltava pohjimmiltaan 
markkinalähtöistä ja teknologianeutraalia, saattaa kuitenkin olla tarpeen käyttää unionin 
tason keinoja samoin kuin kansallisia ja alueellisia keinoja julkisen rahoitustuen 
saamiseksi, jotta voidaan taata laajakaistan laatuun, sisällön monipuolisuuteen ja sen 
käyttömahdollisuuksien demokratisoitumiseen liittyvät vaatimukset erityisesti alueilla, 
joilla kaupalliset investoinnit eivät ole todennäköisiä;

6. panee kuitenkin merkille, että EU:n tukiohjelmien toteutuksen hallinnolliset ja 
suunnitteluun liittyvät kulut erityisesti pk-yritysten ja paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten kannalta ovat huomattavat ja että käytännössä vallitsee oikeudellinen 
epävarmuus, joka usein haittaa suunniteltuja investointeja; kehottaa siksi komissiota 
tarkastelemaan, missä määrin tukisääntöjä voitaisiin yksinkertaistaa ja tehdä niistä 
investoijien kannalta houkuttelevampia ja miten koordinointia unionin ohjelmien ja 
kansallisten ohjelmien välillä voitaisiin parantaa;

7. vahvistaa verkkojen neutraaliuden periaatteen ja katsoo, että televiestintäinfrastruktuurin 
avoimet ja tasavertaiset käyttömahdollisuudet ovat keskeisellä sijalla sosiaalisen, 
taloudellisen ja kulttuurisen edistyksen kannalta;

8. korostaa, että laadukkaan sisällön on oltava etusijalla laajakaistaverkkojen kehittämisessä 
ja että sisällön on myötävaikutettava kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen 
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käyttömahdollisuuksiin ja levittämiseen, luovuuden ja ilmaisun korostamiseen sekä 
teosten luojien välisiin yhteyksiin;

9. palauttaa mieliin, että julkisen lähetystoiminnan harjoittajien pitäisi voida tarjota 
moniarvoista ja laadukasta audiovisuaalista sisältöä käyttäen olemassa olevia 
jakelutekniikoita, kuten maanpäällistä lähetystekniikkaa sekä laajakaistaverkkoja 
erityisesti tilauspalveluiden yhteydessä edellyttäen, että laajakaistaverkot täyttävät samat 
palveluiden laatua koskevat vaatimukset ja pyrkivät maksimoimaan taajuuskaistaa 
koskevan tehokkuutensa ja peittonsa;

10. panee merkille yhteyden toisaalta mobiililaajakaistaverkkojen rakentamisen ja 
kehittämisen ja toisaalta taajuuspolitiikan välillä ja korostaa tähän liittyen, että unionin 
taajuuspolitiikassa on ehdottomasti otettava huomioon radiotaajuuksiin liittyvä 
taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen arvo;

11. korostaa voimakkaasti käytettävissä olevien taajuuksien tehokkaan käytön tarvetta ja 
kehottaa soveltamaan teknologianeutraaliutta;

12. korostaa siksi, että mobiililaajakaistaverkkojen rakentaminen ja kehittäminen eivät saa 
vaarantaa esimerkiksi radion ja ohjelma- ja tapahtumatuotannon harjoittamaa taajuuksien 
nykyistä käyttöä, sillä nämä toimijat ovat erittäin tärkeitä luotaessa ja levitettäessä 
kulttuurista sisältöä, kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja tuettaessa erilaisten 
mielipiteiden esillepääsyä ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, ja niille on jätettävä 
riittävästi tilaa kehittyä edelleen;

13. panee merkille, että moniarvoisen audiovisuaalisen sisällön tarjoamiseksi kuluttajille 
kohtuulliseen hintaan lähetystoiminnan harjoittajien on tekniikan tehokkuuden ja 
kustannustehokkuuden perusteella voitava valita erilaisista lähetystekniikoista, kuten 
laajakaista tilauspalveluissa ja maanpäällinen televisio lineaarisen sisällön välittämiseksi 
suurelle yleisölle;

14. suosittaa jäsenvaltioille, että ne edistävät digitaalisen sisällön yhtäläisiä 
käyttömahdollisuuksia ja varmistavat ensisijaisesti julkisten laitosten ja etenkin 
oppilaitosten, kirjastojen ja yliopistojen laajakaistayhteydet, jotta edistetään tiedon 
jakamista sekä kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta sekä eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön kehittämistä; toteaa myös, että koulutus ja kulttuuri ovat tekijöitä, joita 
ei voi erottaa taloudesta kokonaisuudessaan, ja korostaa tämän alan tuomaa huomattavaa 
lisäarvoa;

15. ehdottaa, että jäsenvaltioita kannustettaisiin toteuttamaan julkisia toimia, joilla tuetaan 
uusien teknologioiden käyttöönottoa ja edistetään digitaalisten opetusmenetelmien 
käyttöönottoa; kehottaa komissiota tukemaan hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä sekä jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä;

16. korostaa, että digitaalisen infrastruktuurin käyttöönotto luo hyviä mahdollisuuksia 
etäoppimiseen erityisesti kaikkein syrjäisimmillä alueilla;

17. kehottaa komissiota julkaisemaan paikallisille ja alueellisille viranomaisille 
laajakaistainvestointeja koskevia suuntaviivoja julkisen ja yksityisen sektorin 
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kumppanuudet huomioon ottaen, jotta voidaan edistää EU:n voimavarojen täysipainoista 
käyttöä;

18. korostaa, että uuden tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen yhdessä laajakaistainternetin 
kanssa tarjoaa merkittävän mahdollisuuden parantaa entisestään viestintää ja 
vuoropuhelua Euroopan unionin kansalaisten ja toimielinten välillä.
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