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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yleispalvelusta ja hätänumerosta 112
(2010/2274(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi)1,

– ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2006/20042,

– ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 
yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 15. marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/136/EY3,

– ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/21/EY (puitedirektiivi)4,

– ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen 
käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi)5,

– ottaa huomioon sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 
7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi)6,

– ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja 
niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun 
direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 
valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 25. marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/140/EY7,

                                               
1 EYVL L 108, 24.4.2002, s.51.
2 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
3 EUVL L 337, 18.12.2009, s.11.
4 EYVL L 108, 24.4.2002, s.33.
5 EYVL L 108, 24.4.2002, s.7.
6 EYVL L 108, 24.4.2002, s.21.
7 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.
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– ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/20091,

– ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän 
alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY2,

– ottaa huomioon komission 2. maaliskuuta 2010 julkaiseman yleisen kuulemisen 
yleispalveluja koskevista tulevaisuuden periaatteista sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla,

– ottaa huomioon komission 20. syyskuuta 2010 antaman tiedonannon "Laajakaista 
Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun" (KOM(2010)0472),

– ottaa huomioon komission esittämän ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi ensimmäisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman 
perustamisesta (KOM(2010)0471),

– ottaa huomioon komission 20. syyskuuta 2010 antaman suosituksen säännellystä pääsystä 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin (next generation access, NGA);

– ottaa huomioon komission viestintäkomitean valmisteluasiakirjan aiheesta 
"Laajakaistayhteydet EU:ssa: tilanne 1. heinäkuuta 2010",

– ottaa huomioon 25. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Seurantakertomus 
Euroopan sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 2009 (15. kertomus)SEC(2010) 630" 
(KOM(2010)0253),

– ottaa huomioon lokakuussa 2010 julkaistun neljännen kuluttajamarkkinoiden tulostaulun, 
jossa käsitellään markkinoiden toimintaa kuluttajia hyödyttävällä tavalla,

– ottaa huomioon yhtenäisen Euroopan hätänumeron käyttöön ottamisesta 
29. heinäkuuta 1991 annetun neuvoston päätöksen 91/396/ETY3,

– ottaa huomioon verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa yhteisön alueella 
27. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 717/20074,

– ottaa huomioon tutkimuksen aiheesta "Euroopan hätänumero 112 (Flash 
Eurobarometri 314)",

– ottaa huomioon eurooppalaisen hätänumeron 112 täytäntöönpanoa koskevan komission 
viestintäkomitean valmisteluasiakirjan "Implementation of the European emergency 
number 112 – Results of the fourth data-gathering round" (10. helmikuuta),

                                               
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.
2 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
3 EYVL L 217, 6.8.1991, s. 31.
4 EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32.
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– ottaa huomioon 25. syyskuuta 2007 esittämänsä kannanoton eurooppalaisesta 
hätänumerosta 1121,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että yleispalveludirektiivi ehkäisee sosiaalista syrjäytymistä 
varmistamalla, että olennaiset perusteleviestintäpalvelut ovat maaseutualueiden ja 
syrjäisten alueiden kansalaisten ja pienituloisten kotitalouksien saatavilla kohtuuhintaan,

B. ottaa huomioon, että yleispalvelun määritelmä on "tiettyä laatutasoa edustavat 
vähimmäispalvelut, jotka ovat kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen 
kohtuuhintaan kaikkien loppukäyttäjien saatavilla siten, että kilpailu ei vääristy",

C. ottaa huomioon, että tarkistetun yleispalveludirektiivin täytäntöönpanoa on vielä 
mahdotonta arvioida, sillä kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskeva 
määräaika on 25. toukokuuta 2011 ja arviointia edeltävä vaatimusten mukainen kolmen 
vuoden aikajakso on vastikään alkanut,

D. ottaa huomioon, että voimassa oleva lainsäädäntö ei ole itsetarkoitus tuotettaessa 
myönteisiä tuloksia kansalaisille ja lisäksi uusilla toimenpiteillä saadut edut on 
maksimoitava jäsenvaltioiden jatkuvasti toteuttamalla valvonnalla sekä toimilla tiedon 
laadun, kattavuuden ja sen näkyvyyden parantamiseksi,

E. ottaa huomioon, ettei sisämarkkinoita voida koskaan aidosti pitää täysin valmiina vaan 
niitä olisi aina uudelleenarvioitava yhteiskunnallisten tarpeiden valossa ja tekniikan 
kehitys ja sosiaaliturvan toteutuminen, taloudellinen kehitys ja kasvu olisi aina turvattava, 
jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinat tuottavat konkreettisia etuja kansalaisille,

F. ottaa huomioon, että edistyksen tavoitteleminen on eurooppalaisten lainsäätäjien 
vahvistamien tavoitteiden ja visioiden liikkeellepaneva ja eteenpäinvievä voima; ottaa 
huomioon, että uudessa lainsäädännössä tai voimassa olevan lainsäädännön muuttamista 
koskevissa ehdotuksissa on otettava huomioon konkreettiset kokemukset ja 
täytäntöönpanomahdollisuudet; ottaa huomioon, että lainsäädännön tarkistamiseen on 
saatava selkeä poliittinen tuki ja sen on perustuttava puolueettomaan 
kustannushyötyarvioon, joka on ratkaiseva tekijä,

G. toteaa, että eurooppalainen hätänumero 112 on ainoa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 
voimassa oleva numero, jolla voidaan ottaa yhteyttä hätäpalveluihin,

                                               
1 EUVL C 219 E, 28.8.2008, s.92.
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Yleispalvelu ja uuden kehityksen taustat

1. korostaa yleispalveluvelvoitteiden merkitystä sosiaalisen osallisuuden turvaverkkona 
silloin kun markkinavoimat eivät yksin ole pystyneet tuottamaan peruspalveluita 
kansalaisille ja yrityksille;

2. kannattaa yleispalveluvelvoitteita koskevan EU:n linjauksen säännöllistä 
uudelleenarviointia sosiaalisen, taloudellisen ja teknologisen kehityksen valossa, jotta 
säädökseen voidaan sisällyttää tarkoituksenmukaisia määritelmiä, joissa otetaan huomioon 
kehitystarpeet ja joilla parannetaan palvelujen laatua;

3. kehottaa komissiota antamaan suuntaviivoja tarkistetun yleispalveludirektiivin parhaasta 
mahdollisesta täytäntöönpanosta ja voimaan saattamisesta siten, että vältetään kilpailun 
vääristyminen mutta samalla kuitenkin niin, että jäsenvaltioille annetaan lupa hyväksyä 
sellaisia säännöksiä, jotka sopivat parhaiten niiden kansallisiin oloihin;

4. kannattaa digitaalistrategian "laajakaista kaikille" -tavoitteita ja on vakuuttunut, että 
mahdollisuudella käyttää laajakaistaa autetaan kansalaisia ja yrityksiä saamaan täysi hyöty 
digitaalisista sisämarkkinoista erityisesti parantamalla sosiaalista osallisuutta, tarjoamalla 
uusia mahdollisuuksia sosiaalisesti ja ympäristönäkökulmasta innovatiivisille 
työpaikkojen luomista edistäville yrityksille, edistämällä kasvua ja luomalla lisää 
mahdollisuuksia rajatylittävälle kaupankäynnille;

5. korostaa, että uusien verkkopalvelujen sekä yrityksille ja julkisille palveluille kuuluvien 
sovelluksien kehittämistä voidaan edistää yhdistämällä toimintalinjoja ja teknologioita, 
mikä kasvattaa nopeampien verkkoyhteyksien kysyntää, tekee investoinneista avoimiin 
laajakaistaverkostoihin tuottavampia ja kannustaa näin ollen julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia;

6. korostaa, että yleispalvelu ei ole oikea keino tai tärkein tekijä "laajakaista kaikille" 
-tavoitteen saavuttamisessa, koska sen edellyttämät investointikulut ovat korkeita ja koska 
sen avulla ei välttämättä voida tuottaa huomattavasti parempia palveluja kuluttajille;

7. katsoo, että yleispalveluvelvoitteet voisivat myöhemmin toimia laajakaistan kehittämisen 
lisäkannustimena;

8. kehottaa komissiota saattamaan loppuun tekeillä olevan vaikutusten arvioinnin ja 
toimittamaan lainsäätäjille luotettavia tietoja käyttöönotosta, yleispalveluvelvoitteiden 
odotetusta kysynnästä ja niitä koskevista laajakaistan välityksellä toteutetuista 
parannuksista sekä selvityksen jäsenvaltioiden, kuluttajien ja yritysten kannalta 
tehokkaimmasta rahoituspaketista yleispalveluvelvoitteiden toteuttamiseksi;

9. kehottaa komissiota samanaikaisesti ja yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten 
kanssa seuraamaan tiiviisti markkinoita, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot, joilla on jo 
valmiudet tai jotka haluavat tarjota yleispalveluvelvoitteita laajakaistateknologioiden ja 
-nopeuksien koko valikoimassa, voivat ryhtyä näihin toimiin aiheuttamatta markkinoiden 
vääristymistä; 
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10. suhtautuu myönteisesti komission päätökseen toteuttaa verkkopalvelujen tarjoamista 
koskevan laajan tutkimuksen neljännen kuluttajamarkkinoiden tulostaulun julkaisemisen 
seurauksena; 

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kansallisten sääntelyviranomaisten avustuksella 
tutkimaan yleispalveluvelvoitteiden yhdenmukaiseen soveltamiseen liittyviä vaihtoehtoja, 
joiden avulla voitaisiin taata heikossa asemassa olevien ryhmien käyttömahdollisuudet 
käyttöön erityispäätteitä ja -tariffeja sekä huolehtimalla riittävän tiedon saannista, sekä 
tarjota kuluttajille todellinen mahdollisuus valita saatavilla olevia palveluja ja myynnin 
jälkeisiä palveluja;

Eurooppalainen hätänumero 112

12. korostaa, että hätänumerolla 112 voidaan pelastaa ihmishenkiä ja lisätä EU:n kansalaisten 
suojelua;

13. pitää kuitenkin valitettavana, ettei läheskään kaikkia eurooppalaiseen hätänumeroon 112 
liittyviä mahdollisuuksia ole hyödynnetty; katsoo sen vuoksi, että on vielä toteutettava 
perustoimenpiteitä, jotka liittyvät tekniikkaan ja parempaan koordinointiin ja siihen, että 
hätänumero on tehtävä tutuksi kansalaisille;

14. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja yhdessä näiden kanssa tehostamaan toimia, 
joilla lisätään yleisön tietoja hätänumerosta 112 ja sen käytöstä;

15. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan soittajan paikannustietojen tarkkuutta ja luotettavuutta 
EU:n uusien televiestintäsääntöjen mukaisesti ja päivittämään tekniikkaansa, sillä 
lopullisena päämääränä on automaattisen paikannuksen mahdollistaminen;

16. vaatii rahoituksen myöntämistä ja tutkimushankkeiden tukemista, joiden avulla 
varmistetaan soittajan sijainnin määrittämiseen tarkoitettujen parhaiden mahdollisten 
tekniikoiden kehittäminen, mukaan luettuna puheensiirto internetissä (VoIP-tekniikka), ja 
kannattaa sen vuoksi seuraavan sukupolven standardien ja sääntöjen kehittämistä;

17. katsoo, että e-Call-toiminto olisi sääntelyn avulla otettava käyttöön pakollisena palveluna;

18. tähdentää pelastuspalvelujen keskinäisen koordinoinnin parantamisen merkitystä sekä 
kansallisella että rajatylittävällä / Euroopan unionin tasolla mahdollisimman suuren 
tehokkuuden saavuttamiseksi;

19. kehottaa komissiota asettamaan luotettavuusvaatimuksia ja määrittämään välittömän 
toiminnan indikaattorit suoritustavoitteiksi;

20. suosittelee parhaiden käytäntöjen vaihtoa etenkin siltä osin kuin ne koskevat yhden 
operaattorin käyttöä puhelujen vastaanottamisessa sekä tulkkipalveluja, joilla voitaisiin 
auttaa henkilöitä, jotka eivät taida sen maan kieltä, jonka hätäpalveluja he käyttävät;

21. korostaa, että eri tavoin vammaisille ja heikossa asemassa oleville väestöryhmille on 
taattava mahdollisuus käyttää 112-hätänumeroa ja kehottaa standardoimaan hätänumeron 
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saavutettavuuden näitä ihmisiä varten;

22. kehottaa komissiota tekemään selvityksen 112-hätänumeropalvelujen täytäntöönpanon 
tilanteesta ja asianmukaisten tahojen välisestä yhteistyöstä, joiden tehtävänä on palvelun 
parantaminen;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

MIETINNÖNÖ TAVOITE

Mietinnössä pyritään arvioimaan yleisen palvelun käsitteen viimeaikaista kehitystä sellaisena 
kuin mainittu palvelu sisältyy yleispalveludirektiiviin ja uusimpaan kehitykseen, mukaan 
luettuina laajakaistan yleinen saatavuus, linjausten koordinointi ja yleisen saatavuuden 
kustannusten kattaminen siten, että heikossa asemassa olevien henkilöiden ja vammaisten 
kuluttajien erityistarpeet otetaan huomioon. Mietinnössä kiinnitetään huomiota myös uuteen 
yhteiseen eurooppalaisen hätänumeroon 112, jonka myötä kansalaiset voivat soittaa 
hätäpalveluihin käyttäen yhtä ja samaa numeroa kaikkialla EU:n alueella.

TAUSTAA

Yleispalveludirektiivi

Teletoiminnan vapauttamista kilpailulle 1990-luvun loppupuolella täydennettiin 
yleispalveluperiaatteella, joka toimii turvaverkkona silloin kun markkinat eivät yksin ole 
huolehtineet teletoiminnan peruspalveluista. Tarkoituksena oli estää sosiaalinen 
syrjäytyminen varmistamalla, että maaseutualueet ja syrjäiset alueet sekä pienituloiset 
kotitaloudet voivat käyttää kohtuuhintaisia yleishyödyllisiä televiestintäpalveluja.

Direktiivin 2002/22/EY mukaisesti yleispalveluvelvoitteet vastaavat tietynlaatuisten 
palvelujen vähimmäiskokonaisuutta, jonka on oltava kaikkien loppukäyttäjien saatavilla 
kohtuullisin kustannuksin ilman, että kilpailu vääristyy. Tässä direktiivissä säädetään myös 
velvollisuuksista, jotka koskevat tiettyjen pakollisten palvelujen tarjoamista. EU:n nykyiset 
säännöt velvoittavat jäsenvaltioita varmistamaan kansalaisten liittymän saamisen yleiseen 
puhelinverkkoon tietyssä sijaintipaikassa, ja mahdollistamaan yleisesti saatavilla olevien 
puhelinpalvelujen käytön tietyssä sijaintipaikassa sekä puhelu- ja datapalvelujen ja toimivan 
Internet-yhteyden tarjoamisen julkisissa puhelinpalveluissa. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot 
varmistamaan, että vammaiset kuluttajat voivat käyttää numerotiedustelupalveluja ja 
luetteloja, maksullisia yleisöpuhelimia ja erityispalveluja.

Jäsenvaltiot voivat määrätä yhden tai useamman yrityksen varmistamaan kustannustehokkaan 
yleispalvelun osassa jäsenvaltion aluetta tai kaikkialla jäsenvaltion alueella. Valinta on 
tehtävä tehokkaalla, puolueettomalla, avoimella ja syrjimättömällä tavalla. Jäsenvaltiot voivat 
rahoittaa yleisen palvelun velvoitteensa ottamalla käyttöön järjestelmän, joka korvaa 
kyseiselle yritykselle jäsenvaltion yleisestä talousarviosta määritetyt nettokustannukset ja/tai 
jakaa yleispalveluvelvoitteiden nettokustannukset sähköisen viestinnän verkkojen ja 
palvelujen tarjoajien kesken.

Komissio tarkastelee yleispalveludirektiivin soveltamisalaa kolmen vuoden välein. Vuoden 
2009 tarkastelussa, jonka soveltaminen käynnistetään 25. toukokuuta 2011, otettiin käyttöön 
muun muassa uusi "internetin vapautta koskeva sääntö", jonka mukaisesti sähköisissä 
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viestintäverkoissa tarjottavien palvelujen ja sovellusten saatavuutta tai käyttöä koskevissa 
kansallisissa toimenpiteissä on kunnioitettava kansalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia.

Yleispalveludirektiivi sisältää perusteet, joiden mukaisesti säännöllinen uudelleenrakastelu on 
välttämätöntä. Direktiivissä olevassa liitteessä V määritetään erityisesti, että:
"Komissio harkitsee seuraavien seikkojen perusteella, onko tarpeen muuttaa 
yleispalveluvelvollisuuksien laajuutta tai määritellä se uudelleen:
– ovatko tietyt palvelut kuluttajien enemmistön saatavilla ja käyttääkö kuluttajien 

enemmistö niitä; aiheuttaako palvelujen puutteellinen saatavuus tai se, että kuluttajien 
vähemmistö ei käytä niitä, sosiaalista syrjäytymistä

– koituuko tiettyjen palvelujen saatavuudesta ja käytöstä sellaista yleistä nettohyötyä 
kaikille kuluttajille, että julkisen vallan on aihetta puuttua asiaan, jos yleisölle ei tarjota 
tiettyjä palveluja tavanomaisissa kaupallisissa olosuhteissa.

Yleinen kuuleminen yleispalvelusta

Komissio käynnisti maaliskuussa 2010 yleisen kuulemisen määrittääkseen, mikä on paras 
linjaus, jolla varmistetaan, että perusteleviestintäpalvelut ovat kaikkien EU:n kansalaisten 
saatavilla. Kuulemisessa pyrittiin arvioimaan myös sitä, onko nykyiset sääntö ja määritelmät 
mukautettava digitaaliaikaan, sekä erityisesti, olisiko säännöt ja määritelmät ulotettava 
koskemaan myös laajakaistan saatavuutta. Kuulemisessa käsiteltiin myös koordinoitujen EU:n 
tason toimien ja kansallisen joustavuuden välistä tasapainoa sekä yleispalvelun rahoitusta 
(laajakaistayhteyksien yleisen saatavuuden takaaminen televiestintäalan rahoituksella tai 
julkisella rahoituksella).

Väheksymättä tulevan digitaalisen aikakauden merkitystä ja sitä, että on tuettava kaikkia 
toimia, jotka edistävät kansalaisten sopeutumista nykyajan vaatimuksiin, esittelijä katsoo, että 
EU:n on varottava sitä, ettei kansalaisille määrätä ylimääräisiä rasituksia, ja että sen on sen 
sijaan tuettava kansalaisia.

Laajakaistaa koskevat kysymykset: investointien ja verkkopalvelujen edistäminen

Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan laajakaistan yleisen käyttöönoton merkitystä 
sosiaalisen osallisuuden ja EU:n kilpailukyvyn kannalta. Strategiassa toistetaan tavoite, jonka 
mukaan peruslaajakaistayhteyden olisi oltava kaikkien eurooppalaisten ulottuvilla vuoteen 
2013 mennessä, ja siinä pyritään varmistamaan, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien 
eurooppalaisten saatavilla on paljon nopeammat (30 Mbit/s tai enemmän) internetyhteydet ja 
vähintään 50 prosentilla eurooppalaisista kotitalouksista on internetyhteys, jossa 
tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan digitaalistrategiassa vaaditaan teknologioiden 
yhdistelmään perustuvia kokonaisvaltaisia toimia. Digitaalistrategiassa määritellään erityisesti 
seitsemän ensisijaista toiminta-alaa: luodaan verkkopalvelujen ja -sisältöjen sisämarkkinat, 
edistetään yhteentoimivuutta ja internetiä koskevaa luottamusta ja turvallisuutta, 
huomattavasti nykyistä nopeampaa internetiin pääsyä, investointien lisäämistä tutkimukseen 
ja kehitykseen, parannetaan digitaalista lukutaitoa ja osallisuutta sekä sovelletaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen kaltaisiin yhteiskunnan 
kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi.
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Mainitun strategian yhteydessä Euroopan komissio hyväksyi syyskuussa 2010 kolme 
täydentävää välinettä, joilla edistetään ultranopean laajakaistan leviämistä ja käyttöä 
Euroopan unionissa: (i) seuraavan sukupolven liityntäverkkojen käyttöoikeuksien sääntelyä 
koskeva komission suositus, (ii) ensimmäisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamista 
koskevaa ehdotus (jolla varmistetaan muun muassa langattoman laajakaistan vaatimat 
taajuusalueet) ja (iii) laajakaistaa koskevaa tiedonanto, jossa määritellään, kuinka voidaan 
parhaiten edistää julkisia ja yksityisiä investointeja on nopeisiin ja ultranopeisiin 
laajakaistaverkkoihin.

Laajakaistan osalta komission kehottaa tiedonannossaan EU:n jäsenvaltioita laatimaan nopeita 
ja ultranopeita laajakaistaverkkoja koskevat toimintasuunnitelmat, konkreettiset 
täytäntöönpanotoimet mukaan luettuina, ja komissio ohjeistaa leikkaamaan kustannuksia ja 
määrittää, kuinka julkiset viranomaiset voivat tukea laajakaistainvestointeja, EU:n varojen 
parempi hyödyntäminen mukaan luettuna. Tiedonannosta käy lisäksi ilmi, että komissio ja 
Euroopan investointipankki aikovat esittää laajakaistan rahoitusvälineitä.

Edistyneitä teknologian muotoja hyödyntävien jäsenvaltioiden olisi toimittava hyvinä 
käytännön esimerkkeinä, mutta toisaalta on ehdottomasti otettava huomioon kunkin 
jäsenvaltion maantieteelliset erityispiirteet ja sähköisen teknologian muotojen kehittämisen 
taso ja jäsenvaltion taloudellinen tilanneon, jotta viimeksi mainitut jäsenvaltiot voivat soveltaa 
joustavasti tärkeimpiä säännöksiä. Olisi edistettävä synergioita, jotka edistävät uuden 
teknologian parasta soveltamista.

Yhteinen eurooppalainen hätänumero 112

Yhteinen eurooppalainen hätänumero 112 otettiin käyttöön vuonna 1991 EY:n 
ministerineuvoston päätöksellä ja sitä koskee myös yleispalveludirektiivi (26 artikla), joka 
vuonna 2009 tapahtuneen tarkistamisen (televiestintäpaketti) jälkeen sisältää:

 kaikkien telepalvelujen saatavuuden kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyvistä 
numeroista

 vammaisten paremman mahdollisuuden hyödyntää hätäpalveluja
 puheluihin vastaaminen ja asian käsitteleminen kansallisessa hätänumerossa ilman 

viittausta teknisiin mahdollisuuksiin
 soittajien sijaintitietojen saantivelvoitteen vahvistaminen ja kriteerien täsmällisyys ja 

luotettavuus 
 matkailijoiden tietoisuuden parantaminen erityisenä tavoitteena

Euroopan parlamentti ja monet muut tahot ovat toistuvasti korostaneet hätänumeroa 112 
koskevan tietoisuuden parantamisen tarvetta ja palvelun heikkoa tasoa, jota tähän saakka on 
tarjottu kansalaisille hätänumerolla 112.

Esittelijä pitää välttämättömänä hätänumeron 112 tukemista asianmukaisella tavalla, jotta 
hätänumero 112 voi palvella kansalaisia asiaankuuluvalla tavalla, koska ilman mainittua tukea 
hätänumero 112 ei voi täyttää tehtäväänsä.
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Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu

Viimeisin kuluttajamarkkinoiden tulostaulu osoittaa, että EU:n tasolla telepalvelumarkkinat 
on tulostaulun heikommassa päässä: tulostauluun sisältyvillä 50 markkinoilla 
lankapuhelinpalvelut ovat sijalla 41, matkapuhelinpalvelut sijalla 44 ja verkkopalvelut 
sijalla 48.

Erityisesti televiestintäpalvelut ovat palveluja, joiden osalta kuluttajilla on eniten vaikeuksia 
tarjousten vertailussa, eniten ongelmia ja eniten valittamisen aihetta. Myös verkkopalvelujen 
hinnoissa on eniten eroavaisuuksia EU:n alueella. Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu osoittaa, 
että verkkopalvelumarkkinat ovat itse asiassa kolmanneksi heikoimmat markkinat, että 
nimenomaan verkkopalvelumarkkinoilla kuluttajat ovat kohdanneet eniten ongelmia ja että 
hinnat vaihtelevat huomattavasti EU:n alueella.

Näin ollen esittelijä suhtautuu myönteisesti komission päätökseen toteuttaa verkkopalvelujen 
tarjoamista koskeva laaja tutkimus neljännen kuluttajamarkkinoiden tulostaulun julkaisemisen 
seurauksena.


