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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija antaa komissiolle tunnustusta Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista 
suuntaviivoista, joilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan digitaalistrategian 
sitoumuksia.

Tässä ehdotuksessa vahvistetaan Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevat 
suuntaviivat. Sen vuoksi ehdotuksessa esitetään sellaisten yhteisiin etuihin perustuvien 
hankkeiden tavoitteita ja painopistealueita, joilla pyritään poistamaan pullonkaulat tarjoamalla 
verkon saatavuus sekä pääsy julkisten digitaalipalvelujen infrastruktuuriin myös yli rajojen.

Meneillään olevan kurinalaisen varainkäytön ja heikon talouskasvun aikana valmistelija 
toivoo, että komission Verkkojen Eurooppa -välineen yhteydessä ehdottamat uudet välineet 
luovat uutta markkinadynamiikkaa, jonka avulla digitaaliset sisämarkkinat voidaan toteuttaa 
käytännössä.

Internet-talous ja sen vaikutus työllisyyteen ovat keskeisiä, ja internet-talouden arvoksi 
lasketaan yli 800 miljardia euroa vuonna 2016 eli yli viisi prosenttia Euroopan unionin 
BKT:stä. Internet on muuttanut elintapaamme, työskentelytapaamme, 
tiedonhankintatapaamme, keskinäistä vuorovaikutustamme, ja sillä on valtava potentiaali 
muuttaa monia muita elämän osa-alueita, kuten tiedonsaantia ja koulutusta. Internet on myös 
muuttanut tapaamme verrata, ostaa tai myydä tuotteita ja palveluja, tapaamme etsiä ja asettaa 
saataville tietoja sekä tapaamme hoitaa maksuja ja hallinnoida henkilötietojamme. Sähköinen 
kaupankäynti ja digitaaliset palvelut yleensä ovat tätä nykyä keskeisessä asemassa kuluttajien, 
yritysten ja laajemmin kansalaisten elämässä.

Tästä huolimatta tietyt hankaluudet ovat esteenä digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteuttamiselle: laajakaistainfrastruktuuriin kohdistuvien investointien puute etenkin EU:n 
maaseutualueilla sekä digitaalipalvelujen infrastruktuurin rajatylittävään kehittämiseen 
tähtäävän eurooppalaisen strategian puute. Tästä johtuvien tulonmenetyksien on arvioitu 
olevan vähintään 4,1 prosenttia BKT:stä vuoteen 2020 mennessä eli 500 miljardia euroa, joka 
on yhtä kuin 1000 euroa kansalaista kohti1.

Valmistelija katsoo, että tämä tilanne on erityisen ongelmallinen pk-yrityksille, jotka 
verkkoyhteyksien laatuun ja nopeuteen liittyvien puutteiden vuoksi, eivät hyödy uusista 
tekniikoista, kuten etäresurssipalveluista, jotka tarjoavat mahdollisuuden innovatiiviseen 
kaupalliseen tarjontaan sekä merkittäviin mittakaavaetuihin.

Valmistelija myös epäilee, että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kuluttajille aiheutuu 
haittaa siitä, että huippunopeat laajakaistayhteydet eivät ole heidän saatavillaan. Ilman 
laajakaistayhteyttä näillä henkilöillä ei ole mahdollisuutta hyödyntää monia uusia sovelluksia 
tai palveluja, kuten sähköistä hintojen vertailua, ja he joutuvat syöksykierteeseen, jonka 
seurauksena kaikkein edullisimmat tarjoukset ovat entistä hankalammin heidän ulottuvillaan.

                                               
1 "The Economic Impact of a European Digital Single Market" (Euroopan digitaalisten yhtenäismarkkinoiden 
taloudellinen vaikutus), Copenhagen Economics, maaliskuu 2010.
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Näin ollen valmistelija muistuttaa Euroopan digitaalistrategian toteuttamiseen tähtäävän 
tavoitteen merkityksestä: taata kestävien taloudellisten ja yhteiskunnallisten etujen saanti 
erittäin nopeisiin laajakaistayhteyksiin perustuvista digitaalisista yhtenäismarkkinoista.

Valmistelija korostaa tietoverkkojen turvallisuuden merkitystä kuluttajien suojaamiseksi. 
Digitaalipalvelujen merkitys arkielämässä kasvaa jatkuvasti ja näin ollen niissä käytetään 
henkilökohtaisia tai julkisia tietoja, joiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Tämän vuoksi 
turvallinen ja suojattu verkkoympäristö on välttämätön.

Valmistelija yhtyy komission selvitykseen, jonka mukaan se, että digitaaliset sisämarkkinat 
eivät ole toistaiseksi toteutuneet, johtuu tarjontaan mutta myös kysyntään liittyvistä 
ongelmista. Yhdeksi yhteistä etua koskevien hankkeiden tavoitteeksi olisi myös asetettava 
nopeiden ja erittäin nopeiden laajakaistapalvelujen ja erityisesti julkishallinnon sähköisten 
palvelujen kysynnän kasvattaminen.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Televiestintäverkoista ja -palveluista 
tulee jatkuvasti yhä enemmän 
internetpohjaisia infrastruktuureja, ja 
laajakaistaverkot ja digitaalipalvelut 
liittyvät kiinteästi toisiinsa. Internetistä 
tulee määräävä foorumi viestinnälle, 
palveluille ja liiketoiminnalle. Nopeiden 
internetyhteyksien ja digitaalisten julkisen 
palvelun velvoitteen mukaisten palvelujen 
saatavuus kaikkialla Euroopassa on 
olennaista talouskasvun ja 
sisämarkkinoiden kannalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tässä asetuksessa esitetyillä yhteistä 
etua koskevilla hankkeilla olisi myös 
vaikutettava unionin taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti. 
Tästä syystä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sekä syrjäisiin että harvaan 
asuttuihin maaseutualueisiin.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin on toimittava ensisijaisesti silloin, kun markkinoilla esiintyy häiriöitä. 
Alueensa koheesion vahvistamiseksi EU:n on varmistettava, että laadukasta 
tietoliikenneinfrastruktuuria on saatavilla jopa harvimmin asutuilla tai syrjäisimmillä 
alueilla.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Nopeampiin laajakaistayhteyksiin 
liittyy merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja, joita sijoittajat eivät 
kykene hyödyntämään tai muuttamaan 
rahaksi. Nopea ja ultranopea 
laajakaistayhteys on ratkaiseva 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa 
digitaalipalvelujen kehittämisen ja 
käyttöönoton, sillä ne ovat riippuvaisia 
fyysisten verkkojen saatavuudesta, 
nopeudesta, luotettavuudesta ja 
kestävyydestä. Nopeampien verkkojen 
käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
suurempia nopeuksia hyödyntäville 
innovatiivisille palveluille. Unionin tason 
toimet ovat tarpeen näiden kahden 

(10) Nopeampiin laajakaistayhteyksiin 
liittyy merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja, joita sijoittajat eivät 
kykene hyödyntämään tai muuttamaan 
rahaksi. Nopea ja ultranopea 
laajakaistayhteys on ratkaiseva 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa 
digitaalipalvelujen kehittämisen ja 
käyttöönoton, sillä ne ovat riippuvaisia 
fyysisten verkkojen saatavuudesta, 
nopeudesta, luotettavuudesta ja 
kestävyydestä. Nopeampien verkkojen 
käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
suurempia nopeuksia hyödyntäville 
innovatiivisille palveluille. Unionin tason 
toimet ovat tarpeen näiden kahden 
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digitaalisten televiestintäverkkojen 
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseksi.

digitaalisten televiestintäverkkojen
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseksi, kun 
otetaan erityisesti huomioon internetiin 
kytkeytyvien mobiililaitteiden, kuten 
älypuhelimien sekä tablettitietokoneiden, 
määrän kasvu.

Or. fr

Perustelu

Uusien laitteiden käyttö lisää tehokkaan televiestintäinfrastruktuurin tarvetta. 

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa, mikä vuorostaan helpottaa 
Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa;

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa siten, että erityistä huomiota 
kiinnitetään maaseutualueisiin ja 
harvaan asuttuihin alueisiin, mikä 
vuorostaan helpottaa Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa;

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin on toimittava ensisijaisesti silloin, kun markkinoilla esiintyy häiriöitä. 
Alueensa koheesion vahvistamiseksi EU:n on varmistettava, että laadukasta 
tietoliikenneinfrastruktuuria on saatavilla jopa harvimmin asutuilla tai syrjäisimmillä 
alueilla.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) edistävät laajakaistayhteyttä 
edellyttäviä digitaalisten 
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sisämarkkinoiden kehittämiseen tähtääviä 
palveluita, erityisesti kehittämällä 
julkishallinnon sähköisiä palveluja;

Or. fr

Perustelu

Edelleen riittämätöntä kysyntää on edistettävä, jotta syntyy itseään ruokkiva kehä, jossa 
kasvanut kysyntä edesauttaa kuluttajille suunnattujen uusien palvelujen kehittämistä.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun jotakin verkkoa koskevat 
infrastruktuurityöt on käynnistetty 
unionissa, olipa kyse sitten liikenne-, 
energia- tai viestintäverkosta, voidaan 
samalla toteuttaa myös muita verkkoja 
koskeva kartoitus.

Or. fr

Perustelu

Tavoitteena on luoda synergioita, sillä kartoitustoimet ovat erittäin kalliita, ja kun verkon 
muuttamiseen tai uudenaikaistamiseen tähtäävä kaivaustyöt on käynnistetty, saattaa olla 
hyödyllistä hyödyntää kyseisiä toimia myös muiden verkkojen kartoittamiseen.


