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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että tehokkaan laajakaistan saatavuus koko EU:ssa on olennaista 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden täytäntöön panemiselle, kuten strategian 
tavoitteena olevalle älykkäälle, kestävälle ja osallistavalle ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
tukevalle talouskasvulle, työllisyystilanteen ja unionin kilpailukyvyn sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämiselle niin, että kaikki alueet, kaupungit, kunnat ja alat yhteiskunnassa 
voivat hyötyä digitaalisesta ympäristöstä ja saavat mahdollisuuden hyödyntää uutta 
digitaalitekniikkaa julkisissa palveluissa,

B. katsoo, että EU:n tavoitteisiin pitäisi kuulua sen mahdollistaminen, että kaikki alueet ja 
yhteiskunnan alat voivat hyödytä digitaalisesta ympäristöstä,

1. korostaa, että räätälöidystä ja hinnaltaan kohtuullisesta laajakaistaverkosta on tehtävä 
yleispalvelu, sillä se on välttämätön yhdenvertaisten elinolosuhteiden ja mahdollisuuksien 
luomiselle koko Euroopassa ja taloudellisen toiminnan edistämiselle maaseudulla; katsoo, 
että näin ne auttavat torjumaan Euroopassa digitaalista kuilua kaupunkien ja maaseudun 
välillä sekä alueiden ja jäsenvaltioiden välillä parantaen näin EU:n alueiden 
yhteenkuuluvuutta;

2. pitää Euroopan laajakaistaa tärkeänä alueellisen yhteenkuuluvuuden välineenä ja pitää 
myönteisenä toimintojen keskittymistä ja ryhmittymistä tietyille alueille niin, että 
sovelletaan keskinäisiä yhteyksiä ja yhteistyötä unionin yhteistyön ja kehittämisen 
puitteissa;

3. korostaa, että täydentäviä tekniikoita, kuten satelliittivälitteistä laajakaistaa tai Wi-Fi-
tukiverkkoja, on voitava hyödyntää täysin, jotta syrjäisille maaseutualueille saataisiin 
taloudellisesti kestävä laajakaistapeitto ilman, että kuluttajille tai alalle aiheutuu 
tarpeettomia taakkoja;

4. katsoo, että digitaalinen tekniikka on keskeisellä sijalla alueellisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta ja että se antaa EU:n syrjäisimmille alueille entistä tärkeämmän aseman; katsoo 
siksi, että on toteutettava toimia sellaisten vaikeuksien voittamiseksi, joita alueet 
kohtaavat teknologiaan ja palveluihin liittyen ja jotka koskevat saatavuutta, laatua ja 
hintaa, jotta alueita voitaisiin lähentää kohti EU:n keskiarvoa;

5. toteaa, että sellaisten toimien lisäksi, joilla pyritään tukemaan laajakaistaverkkojen ja 
muunlaisen verkkotekniikan tarjoamista, on erityisen tärkeää taata, että sijoitukset 
ohjataan myös tietotekniikkainfrastruktuurin käyttämien sellaisten sovellusten ja 
ohjelmien kehittämiseen, jotka parantavat kansalaisten elämänlaatua ja tukevat 
sähköisessä muodossa tarjottavia julkisia palveluita ja parantavat julkishallinnon laatua;

6. toteaa, että laajakaistatekniikkaa koskevat valtion tuet unionin varojen kohdennettuna 
käyttönä ovat mielekkäitä, jos laajakaistan kehittäminen ei ole muuten taloudellisesti 



PE460.674v02-00 4/7 AD\864331FI.doc

FI

mahdollista; toteaa, että kansallisten ja eurooppalaisten laajakaistatukiohjelmien 
toteutukseen liittyvät hallinto- ja suunnittelukustannukset ovat huomattavat; kehottaa 
siksi komissiota, jäsenvaltioita ja paikallisia viranomaisia takaamaan tietoyhteiskuntaa 
koskevien aloitteiden mukaisesti, että tukiehdot ja menettelyt ovat niin yksinkertaisia kuin 
mahdollista, jotta voidaan tehostaa unionin varojen käyttöä tieto- ja viestintäpalveluiden 
monipuolistamiseen; katsoo, että näin voidaan tukea laajakaistan käyttöönottoa antamalla 
markkinoiden kaikille toimijoille riittävästi kannustimia investointeihin ja taata, että 
alueet, kaupungit ja kunnat voivat saada enimmäismäärän rahallista tukea 
mahdollisimman nopeasti näiden alueiden taloudellisen kehityksen edistämiseksi;

7. kehottaa komissiota käyttämään sääntelykehyksessä entistä enemmän sijoituksiin 
kannustavia tekijöitä ja kannustamaan infrastruktuurihankkeiden synergiavaikutusten 
hyödyntämiseen;

8. toteaa, että voimassa oleva eurooppalainen tukilainsäädäntö on joissakin suhteissa jäykkä 
ja johtaa käytännössä usein oikeudelliseen epävarmuuteen, mikä hillitsee suunniteltuja
sijoituksia; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan, missä määrin lainsäädäntöä voidaan 
yksinkertaistaa sijoittajia entistä paremmin houkuttelevan kehyksen luomiseksi, jotta 
voitaisiin edistää sijoituksia ja innovointia ja poistaa laajakaistan käyttöönoton esteitä 
erityisesti alueilla, joilla se olisi muuten kannattamatonta; katsoo, että yhteisön 
suuntaviivoissa, jotka koskevat valtiontukisääntöjen soveltamista laajakaistaverkkojen 
nopeaan käyttöönottoon, pitäisi lisäksi selventää julkisten laajakaistayhtiöiden 
perustamista sekä kuntien välistä yhteistyötä ja julkisten ja yksityisten tahojen välisiä 
kumppanuusmalleja; kehottaa komissiota ja Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä (BEREC) edistämään yhdessä viranomaisten kanssa 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia sekä hyödyntämään muiden 
eurooppalaisten rahoitusvälineiden, kuten Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, varoja;

9. kehottaa alueellisia ja paikallisia viranomaisia käyttämään EAKR:n rahoitusta 
laajakaistapeiton parantamiseen erityisesti maaseutualueilla;

10. kannattaa laajakaistainfrastruktuurien nopeaa laajentamista ja vaatii jäsenvaltioita 
toteuttamaan nopeasti uuden sukupolven laajakaistayhteyksiä koskevan suosituksen 
oikeusvarmuuden, sijoitusten ja kilpailun edistämiseksi; katsoo, että 
sääntelyviranomaisten on tässä yhteydessä huolehdittava siitä, että kaikilla 
markkinaosapuolilla on samanaikaisesti riittävät kilpailuun ja sijoituksiin kannustavat 
tekijät;

11. toteaa, että joidenkin alueiden maantieteelliset ja luonnolliset ominaisuudet ja erityisesti 
mäkinen ja vaikeakulkuinen maasto tekevät maajohtoihin perustuvan internetin käytön 
hankalaksi; katsoo, että uuden sukupolven langattomat maanpäälliset palvelut ovat 
vaihtoehtoinen tapa toteuttaa laajakaistapeiton tavoite tällaisilla alueilla;

12. kehottaa komissiota painottamaan erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välisiä 
kumppanuuksia ja helpottamaan rakennevälineiden käyttöä tässä yhteydessä;

13. toteaa, että peruslaajakaistan määritelmää on tulevaisuudessa muokattava vastaamaan 
muuttunutta tarvetta innovatiivisten internetpalveluiden, kuten eGovernment, eHealth tai 
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eLearning, yhä suurempien siirtonopeuksien vuoksi; 

14. kehottaa komissiota näin ollen sisällyttämään yhteisön suuntaviivoihin, jotka koskevat 
valtiontuen soveltamista laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon, uusia 
organisaatiomalleja, joihin osallistuvat erityisesti paikalliset viranomaiset ja 
kansalaisverkot ja julkisesti ylläpidettävät tai julkisin varoin hankitut verkot, jotta nopeita 
ja erittäin nopeita verkkoja voitaisiin tarjota ja rahoittaa, sillä odotettavissa on, etteivät 
markkinatoimijat pysty toimittamaan seuraavan sukupolven NGA-verkkoa maaseutu-, 
saari- ja vuoristoalueille; katsoo, että näin laajakaistapalvelut saadaan kaikkien 
eurooppalaisten ulottuville, voidaan taata kaupunki- ja maaseutualueiden yhtäläinen 
kohtelu ja voidaan ulottaa peitto harvaan asutuille alueilla ja taata samanlaiset laatua, 
saatavuutta ja hinnanmuodostusta koskevat normit;

14. korostaa tavoitetta, jonka mukaan on luotava ennakoitava sijoituksia ja kilpailua koskeva 
kehys, jotta voidaan tukea sijoituksia uusiin nopeisiin verkkoihin sekä teknisesti ja 
taloudellisesti mielekkäitä syrjimättömiä käyttö- ja yhteistyömahdollisuuksia;

15. katsoo, että myöskään tämänhetkinen taajuusylijäämän lähetystaajuuksia käyttävä LTE-
tekniikkaan perustuva peruslaajakaistaverkko ei ratkaise puuttuvien seuraavan sukupolven 
NGA-verkkojen ongelmaa maaseudulla pitkällä aikavälillä etenkin, kun radioyhteyksien 
pitkän aikavälin terveysvaikutukset eivät ole poissuljettuja; pitää sen vuoksi järkevänä 
kaiken saatavissa olevan EU:n tason, kansallisen sekä alueellisen rahoituksen 
mahdollistamista putkien rakentamiselle NGA-verkkoja varten myös maaseutualueilla; 
katsoo, että etusijalle on asetettava kuituoptiikkaan perustuvan laajakaistan kehittäminen, 
koska se olisi pitkällä aikavälillä kaikkein taloudellisin ja kestävin ratkaisu;

16. katsoo, että laajakaistapalveluille tarkoitettu julkinen rahoitus voi olla tehokas tapa 
parantaa EU:n alueiden kilpailukykyä, jos se kanavoidaan siirtokapasiteetiltaan suuren ja 
ajanmukaisen uuden sukupolven infrastruktuurin kehittämiseen alueilla, joilla 
laajakaistayhteydet ovat hyvin puutteelliset; katsoo, että tällaiset alueet ja erityisesti 
alueet, joilla on laaja teollisuuspohja ja suuri asukastiheys, voisivat hyötyä nopeasti 
yksilöiden ja yritysten käytössä olevien uusien palveluiden mahdollisuuksista innovoinnin 
ja luovuuden kannalta;

17. katsoo, että olisi toteutettava toimia investointihankkeiden edistämiseksi myös julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla sellaisten avointen verkkojen toteuttamiseksi, 
jotka mahdollistavat kilpailun todellisen tehostamisen tavalla, joka hyödyttää EU:n 
alueiden teknistä innovointia ja taloudellista kehitystä;

18. katsoo, että käytettävien erilaisten rahoitusvälineiden yhteydessä on otettava 
asianmukaisesti huomioon alueiden ja erityisesti sellaisten alueiden erityispiirteet, joilla 
on erityisiä taloudellisia, maantieteellisiä ja demografisia ominaisuuksia, jotka liittyvät 
syrjäiseen sijaintiin ja niille ominaisiin vaikeuksiin kilpailukykyisten markkinoiden tai 
mittakaavaetujen puutteen suhteen;

19. korostaa, että tämän alan toimet toteutetaan pääasiassa paikallistasolla, ja tukee komission 
pyrkimyksiä kehittää ja parantaa mekanismeja, joiden avulla paikalliset toimijat saavat 
tarvittavaa tietoa investointikustannusten alentamiseksi; katsoo, että 
laajakaistasuunnitelmien täysi toteutus edellyttää paitsi komission ja jäsenvaltioiden 
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yhteistyötä, myös alueellisten ja paikallisten viranomaisten osallistumista suunnitelmien 
laatimiseen;

20. katsoo, että laajakaistaverkkojen laajentaminen etupäässä maaseutualueilla helpottaa 
viestintää erityisesti sellaisten henkilöiden osalta, joiden liikkuvuus on rajoitettua tai jotka 
asuvat eristyksissä olevilla alueilla, ja se myös parantaa palveluiden saantia ja kannustaa 
kehittämään pieniä ja keskisuuria yrityksiä maaseutualueilla auttaen samalla luomaan 
siellä uusia työpaikkoja ja kehittämään uusia palveluita;

21. kehottaa jäsenvaltioita selvittämään, millaisia toimia voidaan toteuttaa uusien toimijoiden 
markkinoille pääsyn helpottamiseksi, jotta voidaan tukea kilpailuun perustuvaa 
ympäristöä;

22. pitää myönteisenä EU:n toimintasuunnitelmaa, joka koskee tietotekniikan tärkeän 
infrastruktuurin suojaamista, ja kehottaa toteuttamaan verkkojen käytön turvallisuutta 
lisääviä toimia.
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