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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

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

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 20. syyskuuta 2010 antaman suosituksen säännellystä pääsystä 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin1,

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

– ottaa huomioon komission 26. elokuuta 2010 antaman tiedonannon "Euroopan 
digitaalistrategia" (KOM(2010)0245),

– ottaa huomioon komission 17. syyskuuta 2009 antaman tiedonannon yhteisön 
suuntaviivoista valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean 
käyttöönoton yhteydessä2,

– ottaa huomioon komission 4. elokuuta 2009 antaman tiedonannon "Raportti EU:n 
digitaalisesta kilpailukyvystä: i2010-strategian tärkeimmät saavutukset vuosina 
2005−2009" (KOM(2009)0390),

– ottaa huomioon komission 18. kesäkuuta 2009 antaman tiedonannon "Esineiden internet: 
toimintasuunnitelma Euroopalle" (KOM(2009)0278),

– ottaa huomioon komission 28. tammikuuta 2009 antaman tiedonannon "Eurooppa investoi 
tulevaisuuteen" (KOM(2009)0036),

– ottaa huomioon komission 20. maaliskuuta 2006 antaman tiedonannon "Laajakaistan 
levinneisyyserojen umpeen kurominen" (KOM(2006)0129),

– ottaa huomioon komission 25. huhtikuuta 2006 antaman tiedonannon "i2010-aloitteeseen 
kuuluva sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma – Vauhtia sähköiselle hallinnolle 
Euroopassa kaikkien hyväksi" (KOM(2006)0173,

– ottaa huomioon komission 30. huhtikuuta 2004 antaman tiedonannon "eHealth –
parempaa terveydenhuoltoa Euroopan kansalaisille: Eurooppalaista sähköisen 
terveydenhuollon aluetta koskeva toimintasuunnitelma" (KOM(2004)0356),

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman esineiden internetistä3,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 5. toukokuuta 2010 antaman päätöslauselman 
Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta: 2015.eu1,

                                               
1 EUVL L 251, 25.9.2010, s. 35.
2 EUVL C 235, 30.9.2009, s. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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– ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2009 antamansa suosituksen neuvostolle turvallisuuden ja 
perusvapauksien vahvistamisesta internetissä2,

– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen 
taajuusylijäämän täysimääräisestä hyödyntämisestä: yhteinen lähestymistapa 
digitalisoinnin yhteydessä vapautuvien lähetystaajuuksien käyttöön3,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman laajakaistaa koskevan 
eurooppalaisen politiikan laatimisesta4,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman "Kohti eurooppalaista 
radiotaajuuspolitiikkaa"5,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman kasvua ja työllisyyttä 
edistävästä eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta6,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman tietoyhteiskunnasta7,

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
"Maailmanlaajuistuminen ja tietoyhteiskunta: Vahvemman kansainvälisen koordinaation 
tarve"8,

– ottaa huomioon EU:n lainsäädäntökehykset sähköisestä viestinnästä, etenkin direktiivit 
2002/21/EY (puitedirektiivi), 2002/20/EY (lupadirektiivi), 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi), 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi), 2002/58/EY yksityisyyden 
suojaa ja sähköisiä viestimiä koskeva direktiivi) ja asetus (EY) N:o 1211/2009 (BEREC-
asetus),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että laajakaistapalveluja välitetään monilla tavoilla (kuparilanka, kaapeli, 
kiinteä ja langaton, satelliitti jne.) erilaisille käyttäjille (kuluttajat, yritykset, julkishallinto, 
julkiset ja voittoa tavoittelemattomat laitokset, koulut, kirjastot, sairaalat ja 
järjestyksenpidosta vastaavat viranomaiset), jotka käyttävät laajakaistaa monin tavoin 
(verkkokauppa, terveydenhoitopalvelut, ääni- ja kuvaviestintä, viihdepalvelut, 
työnjohdolliset tehtävät, hallinnolliset palvelut, koulutus, ammatillinen koulutus ja monet 
muut) ja mahdollistaa koneperustaiset sovellukset (sähkömittarit ja älyverkot, langattomat 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0133.
2 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
3 EYVL C 8 E, 14.1.10, s. 60.
4 EYVL C 146 E, 12.6.2008, s. 87.
5 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
6 EYVL C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
7 EUVL C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
8 EUVL C 104, 14.4.1999, s. 128.
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sydänmonitorit, hätäpalvelut, hälytysjärjestelmät, ajoneuvojen ajotietojen välittäminen, 
inventaarion seuranta ja niin edelleen),

B. ottaa huomioon, että erilaisten käyttöjärjestelmien, käyttäjien ja palvelujen tunnistaminen 
ja hyväksyminen osaksi laajakaistapalveluja auttaa varmistamaan, että 
laajakaistapalveluille saadaan mahdollisuus 100 prosentin käyttöasteelle ja sen myötä 
tuleville yhteiskunnallisille hyödyille, jotka puolestaan edistävät laajakaistan 
sataprosenttista hyväksyntää, 

C. ottaa huomioon, että nopeiden yhteyksien todellinen edistäjä on markkinoiden kysyntä; 
ottaa huomioon, että kestävän infrastruktuurin käyttö ja palvelujen kilpailuttaminen 
ylhäältä johdetun tavoiteasettelun sijaan tekevät seuraavan sukupolven yhteyksistä 
tehokkaita ja kysynnän mukaisia, 

D. ottaa huomioon, että digitaalisen kuilun kiinni kurominen ja laajakaistan ulottaminen 
kaikkialle EU:n alueelle on oleellisen tärkeää eurooppalaisen lisäarvon kannalta,

E. ottaa huomioon, että julkiset toimijat voivat vaikuttaa ratkaisevalla tavalla seuraavan 
sukupolven laajakaistayhteyksien laatuun "valkoisilla" ja "harmailla" alueilla, mutta 
julkiset investoinnit eivät saisi estää yksityisiä investointeja tai vääristää kilpailua alueilla, 
joilla kilpailu jo toimii; ottaa huomioon, että seuraavan sukupolven laajakaistayhteyksissä 
on säilytettävä tarpeelliset kannustimet, jotta laajakaistayhteyksiin investoitaisiin edelleen,

F. ottaa huomioon, että yksityinen sektori on viime vuosikymmenen kuluessa investoinut 
satoja miljardeja euroja laajakaistayhteyksiin, palveluihin, sovellutuksiin ja sisältöön, 
ottaa huomioon, että näiden investointien edistämisen olisi jatkossakin oltava EU:n 
laajakaistapalvelujen kasvun perimmäisenä moottorina,

1. Laajakaista kaikille

1. toteaa, että laajakaistan käsite muuttuu jatkuvasti erilaisten käyttöjärjestelmien 
lukumäärän kasvaessa ja asiakaskunnan ja käyttömahdollisuuksien lisääntyessä 
eksponentiaalisesti; toteaa, että laajakaista on nyt muutakin kuin internetyhteyttä tai 
ihmisten välistä kanssakäymistä, sillä koneiden väliset yhteydet ja sovellukset lisääntyvät 
nopeasti;

2. katsoo, että tavoitteena on oltava EU:n maailmanlaajuinen johtoasema tietotekniikan 
infrastruktuurin alalla vuoteen 2013 mennessä sekä laajakaistayhteys kaikille 
kansalaisille: antamalla vähintään 2Mbps-palvelu kaikille maaseudun asukkaille ja 
24 Mbps-palvelu tärkeimpien kaupunkien asukkaille; 

3. katsoo, että sataprosenttinen laajakaistayhteys ja sen käyttöönotto ovat täysin turhia 
pyrkimyksiä, jos prioriteettien joukossa ei ole myös vankkaa strategiaa 
kyberturvallisuuden ja verkkoturvan varalta;

4. korostaa, että täydentävistä tekniikoista on osattava ottaa paras hyöty, jos 
laajakaistayhteyksiä halutaan saada maaseutualueille ilman, että kuluttajille tai kauppiaille 
koituu aiheettomia taakkoja;
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5. toteaa, että laajalle leviävää käyttöä tukevien matalien radiotaajuuksien käyttäminen on 
ratkaisevan tärkeää maaseudun langattomien laajakaistapalvelujen helpottamiseksi siten, 
että kaikki nähtävissä olevat internet-palvelut ovat käytettävissä;

6. pitää myönteisenä kiinteiden puhelinverkkojen ja matkapuhelinverkkojen käytön 
kannustamista toimilla, joilla voidaan auttaa vähentämään infrastruktuurin 
toteuttamiskustannuksia samalla, kun korostetaan, että innovatiivisia palveluja tarvitaan 
elvyttämään käyttöä;

7. tähdentää, että Eurooppa 2020 -strategian mukaisten laajakaistatavoitteiden 
saavuttamiseksi digitaalisessa asialistassa on välivuosiksi 2015 ja 2018 otettava käyttöön 
vertailuarvoja EU:n tasolla eikä kansallisella tasolla;

8. toteaa, että 100Mbps-tavoitteen saavuttaminen vuonna 2015 edellyttää, että 15 prosentilla 
EU:n kotitalouksista olisi ainakin kyseisellä nopeudella toimiva laajakaistasopimus;

9. suosittelee taajuusylijäämän oikea-aikaista käyttämistä uusiin 
matkapuhelinlaajakaistapalveluihin harmonisoidun ja teknologianeutraalin EU:n laajuisen 
lähestymistavan välityksellä, mikä antaisi mittakaavaetuja ja millä vältettäisiin 
rajatylittäviä häiriöitä ilman vaikutuksia nykyisen digitaalitelevision tai 
teräväpiirtotelevision signaalin vastaanottoon;  

10. pyytää jäsenvaltioita yhdessä eturyhmien kanssa laatimaan kansallisia 
laajakaistasuunnitelmia ja hyväksymään toimintasuunnitelmia, joissa on konkreettisia 
toimia Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvistä laajakaistatavoitteista;

2. Talouskasvun, innovaatioiden ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn laajakaista

11. katsoo, että uudet nopeat laajakaistaverkot ovat välttämättömiä EU:n kansainvälisen 
kilpailukyvyn kannalta;

12. katsoo, että kilpailu infrastruktuurin ja siihen liittyvien palvelujen suhteen tarjoaa parhaan 
perustan kestävälle kilpailulle, investoinneille, innovaatioille ja toteuttamiselle; 

13. korostaa, että laajakaistapalvelut ovat keskeisiä EU:n teollisuuden kilpailukyvyn kannalta 
ja ne vaikuttavat suuresti EU:n talouskasvuun ja työllisyyteen; 

14. katsoo, että nopeat laajakaista- ja valokuituverkot ovat tavoiteltavia päämääriä sekä 
loppukäyttäjien että taloudellisen kehityksen kannalta;

15. kannustaa komissiota ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelintä toimimaan yhdessä yhteisen lähestymistavan löytämiseksi vuoteen 2013 
mennessä, jotta kaikkialla EU:n alueelle voidaan luoda yhtenäismarkkinat liike-elämän ja 
sähköiselle viestinnälle;

16. korostaa kilpailukykyisten matkapuhelinverkkomarkkinoiden saavuttamiseksi, että 
langattomat laajakaistataajuudet on jaettava kilpailukykyisesti ja oikea-aikaisesti 
radiotaajuuspolitiikkaa koskevan ohjelman mukaisesti, ja pyytää jäsenvaltioita 
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tyhjentämään 800 megahertsin taajuuden vuoteen 2013 mennessä nykyisiä palveluja 
kunnioittaen;

3. Kannustaminen investointeihin ja kilpailuun

17. korostaa, että jäsenvaltioiden laajakaistapalveluja koskevilla toimilla ei saa vääristää 
markkinoita tai luoda tarpeetonta taakkaa alalle;  

18. toteaa, että laajakaistaa koskevat valtion tuet ja yhteisön varojen kohdennettu käyttö 
saattava olla kaikkein edistyksellisimpiä täydentäviä keinoja laajakaistan käyttöönoton 
nopeuttamiseksi;

19. tunnustaa, että sääntelyvarmuutta tarvitaan edistämään investointeja nopeisiin ja erittäin 
nopeisiin verkkoihin ja raivaamaan niitä koskevien investointien esteitä; hyväksyy tässä 
suhteessa suosituksen seuraavan sukupolven laajakaistayhteyksistä kiinteiden verkkojen 
osalta; 

20. toteaa, että seuraavan sukupolven kalliin laajakaistainfrastruktuurin rakentamiseen 
liittyvät riskit ovat suuria ja takaisinmaksuaika pitkä; toteaa, että sääntelyllä ei pitäisi estää 
investointeja tähän infrastruktuuriin vaan varmistaa, että kaikilla markkinatoimijoilla on 
riittävästi kannustimia investoimiseen;

21. kehottaa luomaan sijoittajia suosivat puitteet seuraavan sukupolven laajakaistayhteyksille 
ja nopeille langattomille yhteyksille siten, että niillä esimerkiksi huolehditaan 
oikeusvarmuudesta, edistetään investointeja, kilpailua ja teknologiariippumattomuutta, 
mikä jättäisi teknologian valinnan markkinoiden huoleksi;

22. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että yhdyskuntarakentamisen hankkeet ovat avoimia 
kaikille ja kaapelikanavien käyttöoikeuksia helpotetaan, mikä madaltaisi 
investointikynnystä huomattavasti;

23. panee merkille, että laajakaistayhteyksien saatavuuden ja käyttöönoton maksimoimiseksi 
EU:n toiminnalla on kannustettava tehokkaiden ja kohtuuhintaisten verkkojen, sovellusten 
ja sisällön käyttöön ottamista;

24. korostaa, että kun markkinavoimat kykenevät toimittamaan kilpailukykyisiä 
laajakaistayhteyksiä, hallituksen politiikalla olisi edistettävä yksityisen sektorin 
investointeja ja innovaatioita poistamalla käyttöönoton esteitä;

25. tukee komission ja EIP:n yhteistyötä, jolla parannetaan seuraavan sukupolven nopeiden ja 
erittäin nopeiden verkkojen rahoituksen saatavuutta, ja korostaa, että mainittu rahoitus on 
suunnattava erilaisia palveluja tarjoaville avoimille infrastruktuurihankkeille; 

26. pitää myönteisenä komission ehdotusta uusien rahoituslähteiden löytämisestä ja tukee 
EIP:n kanssa yhteistyössä suunniteltavan EU:n joukkovelkakirjahankkeen toteuttamista;

27. kannustaa jatkossakin asiaankuuluvia julkisen sektorin investointeja, julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeita ja verokannustimia nopeiden ja erittäin nopeiden 
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verkkojen perustamiseksi; korostaa, että hallitusten toimia on koordinoitava kaikilla 
tasoilla; 

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sopimaan EU:n laajuisesta laajakaistapalvelujen 
käyttöönotosta käyttäen tarvittaessa pääomarahastoja, rakennerahastoja, koheesiorahastoa, 
alueellisia rahastoja sekä valtiollisia ja yksityisiä investointeja erityisesti valkoisiin 
alueisiin ja varmistaen, että EU:n tasolla toteutetaan tuotantoindikaattoreilla varustettua 
asiaankuuluvaa koordinointia;  

29. kehottaa perustamaan asiaankuuluvista sidosryhmistä koostuvan EU:n korkean tason 
työryhmän kehittämään tietotekniikkastrategiaa tulevaisuuden varalle;

4. Edut kuluttajille:

30. panee merkille komission pyrkimyksen neuvoa kustannuslaskennassa ja 
syrjimättömyydessä, jotka ovat EU:n kehyksen tärkeimpiä periaatteita, ja kannustaa 
komissiota tekemään sen kohtuullisia hintoja, kuluttajien valinnanvapautta sekä nopeiden 
ja erittäin nopeiden verkkojen ja niillä tuotettujen palvelujen kilpailua tukevalla tavalla, 
sekä luomaan kannustimia tehokkaille investoinneille ja pikaisesti kyseisiin verkkoihin 
siirtymiselle;   

31. kehottaa komissiota kartoittamaan jäsenvaltioiden tuella alueet, joilla palveluja ei ole 
riittävästi tai ei lainkaan;

32. pyytää komissiota toimittamaan parlamentille vuosittain kertomuksen EU:n kuluttajille 
tarjolla olevasta laajakaistavalikoimasta sekä siitä, millaista edistystä on saavutettu 
sähköisen viestinnän kehyksen ja uuden sukupolven laajakaistayhteyksiä koskevan 
suosituksen täytäntöönpanossa; 

33. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan laajakaistayhteyksien käyttöönoton esteisiin etenkin 
vähätuloisissa kunnissa ja aktivoimaan kaikki sidosryhmät, jotta kansalaisilla olisi 
mahdollisuus laajakaistapalvelujen käyttöön ja siihen annettaisiin koulutusta, jotta 
laajakaistapalvelujen ja -laitteistojen hankintaan myönnettäisiin taloudellista avustusta ja 
jotta käyttäjien erityistarpeisiin kehitettäisiin teknologiaa ja sisältöjä; 

34. kehottaa komissiota täsmentämään laajakaistayhteyksien laadullisia ominaisuuksia, kuten 
käyttäjille ilmeneviä tiedonsiirtonopeuksia, viiveitä ja nopeuksia, jotta interaktiiviset 
palvelut toimisivat ja laajakaistatavoitteiden valvonta olisi mahdollista; pitää myönteisenä 
komission pyrkimystä kehittää metodologia, jolla mitattaisiin asiaankuuluvia näkökohtia 
todellisten käyttäjäkokemusten yhteydessä;

5. E-aloitteet: kysynnän elvyttäminen

35. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään atk-taitojen parantamiseksi kaikilla 
koulutustasoilla ja elinikäisen oppimisen piirissä;

36. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan komission e-Government-toimintasuunnitelman 
antamaa esimerkkiä; sähköisten hankintojen käyttäminen, avoimen tietostrategian 
käyttöön ottaminen, sähköisen henkilöllisyyden edistäminen;
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37. tukee e-terveys-hankkeen ja Euroopan laajuisen terveystietoinfrastruktuurin kaltaisia 
hankkeita, jotka mahdollistavat potilaskeskeiset palvelut, joilla tuetaan potilaita ottamaan 
vastuu omasta terveydestään; toteaa, että kyseisten palvelujen pitäisi olla kaikkien 
kansalaisten saatavilla kaikkialla ja mihin aikaan tahansa, myös matkapuhelinten 
välityksellä;

38. korostaa, että EU:n vankka yksityisyyden suoja on tärkeä, ja pitää myönteisenä 
tietosuojadirektiivin meneillään olevaa uudelleentarkastelua;

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


