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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta kasvua ja työllisyyttä varten
(2005/2167(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä 
eurooppalainen tietoyhteiskunta" (KOM(2005)0229) ja siihen liittyvän komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan laajennetusta vaikutustenarvioinnista (SEC(2005)0717),

– ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi)1,

– ottaa huomioon Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10. maaliskuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 460/20042,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta "eAccessibility"
(KOM(2005)0425),

– ottaa huomioon digitaalista kuilua käsittelevän foorumin (Digital Divide Forum)
15. heinäkuuta 2005 päivätyn raportin laajakaistayhteyksistä ja julkisesta tuesta alueilla, 
joilla verkko ei vielä ole kattava,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Markkinalähtöinen lähestymistapa 
radiotaajuuksien hallintaan Euroopan unionissa (KOM(2005)0400),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Uutta 
luotaava radiotaajuuspolitiikka Euroopan unionille: toinen vuosikertomus 
(KOM(2005)0411),

– ottaa huomioon radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän lausunnon radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksien jälleenmyynnistä (RSPG04-54 Rev.),

– ottaa huomioon Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan päätelmät (7619/1/05 Rev.),

– ottaa huomioon Göteborgin Eurooppa-neuvostossa 15. ja 16. kesäkuuta 2001 hyväksytyn 
kestävää kehitystä koskevan Euroopan unionin strategian,

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan: Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen 
muihin politiikan osa-alueisiin – Cardiffin prosessin arviointi (KOM(2004)0394),

  
1 EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.
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– ottaa huomioon liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston 1.–5. joulukuuta 2005 pidetyn 
2695. kokouksen päätelmät i2010-aloitteesta (14636/05),

– ottaa huomioon 22 kansallista uudistusohjelmaa, jotka jäsenvaltiot laativat maaliskuussa 
2005 pidetyn kevään Eurooppa-neuvoston kehotuksesta ja jotka on jo toimitettu 
komissiolle,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelystä ja markkinoista vuonna 20041 ja 23. kesäkuuta 2005 antamansa 
päätöslauselma tietoyhteiskunnasta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-
asioiden valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

A. pitää tieto- ja viestintäteknologioita merkittävänä kasvun ja työllisyyden veturina, sillä ne 
synnyttävät neljänneksen EU:n bruttokansantuotteen kasvusta ja 40 prosenttia unionin 
tuottavuuden kasvusta,

B. toteaa 22 kansallisen uudistusohjelman alustavan yleiskatsauksen paljastavan laajasti 
luokiteltuna, että jäsenvaltioista 22 on ottanut ohjelmaansa tutkimusta ja kehitystä sekä 
innovointia koskevan haasteen, 11 tieto- ja viestintäteknologiahaasteen ja 8 
julkishallinnon ja julkisten palveluiden tehostamisen haasteen,

C. toteaa, että jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat yhdessä komission kanssa vastuussa i2010-
aloitteen onnistumisesta,

D. huomauttaa, että nykyisen lainsäädäntökehyksen asianmukainen ja oikea-aikainen 
täytäntöönpano on sähköisten viestintäpalveluiden avointen, kilpailukykyisten ja 
innovatiivisten markkinoiden ehdoton edellytys, mutta kehyksen kansallisen 
täytäntöönpanon toteutus vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen,

E. toteaa EU:n olevan jäljessä tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksessa: unionissa siihen 
sijoitetaan vain 80 euroa, kun taas Japanissa 350 euroa ja Yhdysvalloissa 400 euroa
asukasta kohti; katsoo, että EU:n on lisättävä tutkimusinvestointeja ja tieto- ja 
viestintäteknologian innovointia kuroakseen etumatkaa umpeen,

F. katsoo, että yksittäisten kansalaisten, julkishallinnon ja elinkeinoelämän, erityisesti pk-
yritysten, on välttämättä omaksuttava tieto- ja viestintäteknologia, jotta tutkimuksen ja 
innovoinnin tuomat edut saadaan täysin hyödynnettyä,

G. panee merkille, että kahtena viime vuonna laajakaistaliittymien määrä on lähes 
kaksinkertaistunut, mutta syrjäisillä ja maaseutualueilla verkko ei ole kovin kattava, koska 
sen kehittämisessä on keskitytty tiheään asuttuihin alueisiin,

  
1 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0467.
2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0260.
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H. korostaa, että tieto- ja viestintäteknologian hyödyt on saatava kaikkien ulottuville 
koulutustaustasta sekä yhteiskunta- ja ikäryhmästä riippumatta,

I. huomauttaa, että digitaalinen yhteistoimivuus tuo kuluttajien saataville suuren kirjon 
entistä parempia palveluita ja rikasta sisältöä ja luo ympäristön, joka stimuloi 
yhteistoimivien palveluiden tarjonnan kilpailua, mutta edellyttää turvallisen
infrastruktuurin rakentamista,

J. painottaa, että tieto- ja viestintäteknologialla voi olla sekä välitön myönteinen vaikutus 
ympäristöön että välillisiä sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia,

K. toteaa, että radiotaajuus on monien keskeisten yhteiskuntapalveluiden avainresurssi, 
minkä vuoksi spektrin tehokas ja johdonmukainen käyttö voi auttaa Euroopan unionia 
saavuttamaan Lissabonin tavoitteet eli lisäämään kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä,

L. huomauttaa, että Lissabonin tavoitteiden toteutuminen edellyttää Euroopan unionilta, 
jäsenvaltioilta ja yrityksiltä selkeää, konkreettista ja yhtenäistä panostamista tieto- ja 
viestintäteknologiaan (ICT),

M. huomauttaa, että on välttämätöntä, että jäsenmaat panostavat riittävästi joustavaan ja
kansalaisoikeuksia tukevaan säätelyn, joka tarjoaa toimijoille hyvän alustan uusien 
innovaatioiden tuomiselle markkinoille,

1. kehottaa komissiota omaksumaan konkreettisen, innovatiivisen ja tulevaisuuteen 
suuntaantuvan linjan uudistaessaan tieto- ja viestintäteknologiaa koskevaa lainsäädäntöä; 
katsoo, että ICT on nähtävä huomattavasti tiedonantoa laajempana kokonaisuutena;

2. edellyttää, että kaiken viestintää ja tietoa koskevan eurooppalaisen lainsäädännön täytyy 
perustua teknologiseen neutraliteettiin, uusien keksintöjen ja toimijoiden mahdollisimman 
helpon markkinoille pääsyn takaamiseen;

3. kehottaa, että jäsenvaltiot panostavat nykyistä enemmän ICT:n hyödyntämiseen julkisen 
sektorin palveluissa;

4. huomauttaa, että eurooppalaisten yritysten panostus ICT:hen on liian vähäistä verrattuna 
kilpailijoihimme; muistuttaa, että ICT on merkittävin yksittäinen tekijä tuottavuuden ja 
kilpailukyvyn kasvattamisessa;

Tavoite 1: Yhtenäinen eurooppalainen tietoalue

5. huomauttaa, että unionin kasvun ja kehityksen kannalta tieto- ja viestintätekniikkaa 
tärkeämpää on tämän tekniikan laaja-alainen hyödyntäminen kaikessa toiminnassa, 
kaikilla toimialoilla, niin julkishallinnossa ja elinkeinoelämässä kuin kansalaisten 
jokapäiväisessä elämässä, eli arjen tietoyhteiskunnan (ubiquitous society) synnyttäminen;

6. edellyttää, että ICT:n horisontaalinen luonne otetaan huomioon, mikä edellyttää 
yhteistyötä ja koordinointia unionin toimissa, jäsenmaiden taholta ja alan toimijoiden 
kannustamista uusien innovaatioiden tuottamiseen ja hyödyntämiseen;
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7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan tavoitteeksi alan lakien joustavan 
sääntelyn, yksinkertaistamisen ja nopean ja samanaikaisen täytäntöönpanon; katsoo, että 
lainsäädännön tulee edistää investointeja tieto- ja viestintätekniikan alueen 
sisältötuotantoon, laitteisiin, verkkoihin ja verkkopalveluihin; toteaa myös, että sen tulee 
edistää kilpailua, tietotekniikan ja palveluiden hyödyntämistä ja tietoturvaa;

8. edellyttää, että lainsäädännössä tähdätään nopeutuvaan tietoyhteiskuntakehitykseen, 
monimuotoisuuteen ja hyötyjen saamiseen koko yhteiskunnalle;

9. muistuttaa, että tehokkaan arjen tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää laajakaistan ja 
langattomuuden edistämistä, yhteistoimivuuden korostamista ja siihen panostamista, 
tekijänoikeuksien turvaamista ja mediavälineiden digitalisoinnin edistämistä;

10. muistuttaa, että arjen tietoyhteiskuntaan siirtyminen edistää myös kestävää kehitystä, 
johon EU on sitoutunut; katsoo, että ICT:n tulee vähentää ympäristöön kohdistuvaa 
kuormitusta ja luonnonvarojen käyttöä sekä edistää sosiaalista kehitystä;

11. huomauttaa, että immateriaalioikeuksia koskevien kysymysten kasvava rooli 
kauppapolitiikan välineenä on tiedostettava osana kaupan vapautta koskevia kysymyksiä; 
varoittaa USA:ssa lisääntyneistä pyrkimyksistä käyttää patentti- ja 
tekijänoikeuslainsäädäntöä protektionistisena kauppapolitiikan välineenä;

12. huomauttaa, että eräät "televisio ilman rajoja"-direktiivin periaatteet eivät sovellu hyvin 
digitaaliseen viestintäympäristöön eivätkä varsinkaan tietoverkkoympäristöön, ja toteaa, 
ettei direktiivin tarkistaminen sen kapea-alaisuuden vuoksi niin ollen voi olla keskeisessä 
asemassa eurooppalaisen arjen tietoalueen luomiseen tähtäävässä lainsäädännössä; 
edellyttää, että paneurooppalaisia levitysjärjestelmiä, kuten EuroNews, tuetaan direktiivin 
uudistamisen yhteydessä;

13. kehottaa komissiota esittämään pikaisesti konkreettisia toimia, joilla eurooppalaisen 
sisällön luomista ja levittämistä helpotetaan sekä tuetaan; toteaa, että olemassa olevien 
tukiohjelmien jatkuvuus on taattava ja niiden välttämättömyys tietoyhteiskunnan 
kehittämisen kannalta on tunnustettava;

14. varoittaa komissiota radiotaajuuspolitiikan siirtämisestä pelkästään markkinavoimien 
varaan vastoin sääntelyviranomaisten, operaattorien ja muiden toimijoiden tahtoa; katsoo, 
että mahdolliset muutokset on syytä toteuttaa maltilla ja niiden on perustuttava nykyisten 
ongelmakohtien huolelliseen analysointiin ja korjaamiseen; muistuttaa, että USA:ssa ja 
monessa EU:n jäsenvaltiossa toteutetut 3G-taajuushuutokaupat osaltaan syöksivät alan 
kriisiin sekä hidastivat kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen investointeja ja 
käyttöönottoa;

15. katsoo, että radiotaajuuspolitiikassa keskeisintä on joustavaan sääntelyyn ja riittävään 
unionitasoiseen taajuusalueiden harmonisointiin tähtääminen; huomauttaa, että 
radiotaajuuksien hallinnoinnin on tähdättävä uusien innovaatioiden ja toimijoiden 
mahdollisimman helppoon markkinoille pääsyyn;

16. muistuttaa, että verkkoturvallisuuden kehittäminen on välttämätöntä luottamuksen 
lisäämiseksi kaikkiin verkkopalveluihin, kaupallisiin ja sähköisen julkishallinnon 
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palveluihin; kehottaa edistämään verkkoturvallisuutta teknisin ja lainsäädännöllisin 
keinoin sekä valistuksella ja esimerkillisellä toiminnalla, esimerkiksi laatimalla Euroopan 
laajuisen tietoturvastrategian sekä käynnistämällä vuosittain järjestettävän eurooppalaisen 
tietoturvapäivän kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi tietoturvasta;

17. muistuttaa, että teollisuus- ja kilpailupolitiikan tulee toimillaan tukea unionin 
innovaatioteollisuutta; huomauttaa, että tämä edellyttää joustavan ja kannustavan 
säädöspohjan luomista;

18. varoittaa, että sääntely ja muut viranomaistoimet eivät saa johtaa tietyn teknologian 
suosimiseen toisten kustannuksella, vaan sääntelyn on oltava teknologianeutraalia;

Tavoite 2: Tutkimusinvestoinnit ja innovointi

19. korostaa, että kilpailukykyinen ICT-teollisuus on välttämätön edellytys talouden kasvulle 
ja työpaikkojen luomiselle unionin alueella sekä yhä enemmän myös muun teollisuuden ja 
palveluiden aloilla;

20. edellyttää komissiolta ja jäsenvaltioilta konkreettisia ICT:n luomia mahdollisuuksia 
hyödyntäviä toimia, joilla voidaan ehkäistä työpaikkojen siirtyminen matalapalkkaisiin 
maihin;

21. huomauttaa, että unionin tasolla on välittömästi ryhdyttävä toimiin esteiden poistamiseksi 
seuraavan sukupolven verkkojen kehittämiseltä (NGN);

22. huomauttaa, että ICT:n soveltaminen esimerkiksi kieli- ja hyvinvointiteknologian alalla on 
yhteisölle luontainen ja erittäin suuren globaalin sovelluspotentiaalin tarjoava alue; 
kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tukemaan näiden alojen tutkimusta;

23. kehottaa komissiota ja jäsenmaita etsimään konkreettisia keinoja, joilla kaikkien 
merkittävien toimijoiden (suuryritysten ja pk-yritysten, julkishallinnon ja 
tutkimuslaitosten) verkottumista ja mahdollisuutta osallistua hankkeiden toteuttamiseen ja 
hyödyntämiseen edistetään;

Tavoite 3: Yhteinen eurooppalainen tietoyhteiskunta

24. kehottaa jäsenvaltioita kansallisten uudistusohjelmiensa avulla määrittelemään 
tietoyhteiskunnan painopisteet ja tiedottamaan vuosittain uudistusohjelmien edistymisestä;

25. muistuttaa, että sosiaali- ja terveyssektori sekä hyvinvointi ovat keskeinen alue 
tietoyhteiskunnan kehittymisessä;

26. huomauttaa, että julkisilla palveluilla ja hallinnolla on merkittävä rooli kansalais- ja 
elinkeinotoiminnassa; korostaa sisällöllisten julkisten palveluiden, verkkoasioinnin ja 
tietoturvan kehittämisen tärkeyttä;

27. muistuttaa, että osallisuuden edistämisessä on panostettava myös niihin taitoihin, joita 
eurooppalaiset tarvitsevat voidakseen toimia tietoyhteiskunnassa; edellyttää konkreettisia 
toimia ICT-taitojen kehittämiseksi;
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28. huomauttaa, että Euroopan vanhenevan väestörakenteen vuoksi tulee panostaa 
tuotesuunnitteluun, erityisesti Design for All -periaatteeseen eli ensisijaisesti kaikille 
sopiviin ratkaisuihin tekniikoissa, palveluissa ja ympäristössä; edellyttää, että etenkin 
erityisryhmien, kuten vanhusten ja vammaisten tarpeet otetaan huomioon;

29. edellyttää jäsenvaltioilta toimia, joilla voidaan varmistaa pääsy sähköisiin julkisen 
hallinnon palveluihin paikasta, ajasta ja varallisuudesta riippumatta;

30. muistuttaa, että oikeus olennaisen tiedon saantiin kuuluu kaikille unionin kansalaisille;

31. korostaa yksityisyyden suojan ja tietoturvan merkitystä arjen yhteiskunnassa; muistuttaa, 
että lainsäädännön on taattava kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamus digitaaliseen 
sisältöön ja viestintään;

o

o      o

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin lainsäädäntö on erityisen hankalaa tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT) 
alalla eli alueella, jota i2010-strategiapaperi käsittelee. Teknologinen kehitys markkinoilla on 
erittäin nopeaa, kun taas lainsäädännön saattaminen voimaan koko unionin alueella voi kestää 
useita vuosia.

Tämä tarkoittaa, että käytännössä kaikki komission tiedonannossa mainitut varsinaiset 
lainsäädäntöaloitteet ovat mitä todennäköisimmin voimassa vuonna 2015 – useat mahdolliset 
juuri ja juuri voimaan saatettuina ennen tuota vuotta. Kymmenen vuoden päästä tieto- ja 
viestintätekniikka ja yhteiskunta ovat luultavimmin varsin erinäköisiä kuin nyt. Se asettaa 
lainsäädännön vaikeaan tilanteeseen. Parhaiten valmistaudumme tähän haasteeseen 
varmistamalla sen, että toteutamme joustavan sääntelyn politiikkaa.

Meillä on hyvin vähän mahdollisuuksia ennustaa sitä, millaisessa vaiheessa teknologia on 
vuonna 2015 – jopa vuonna 2010 – emmekä niin ollen pysty suoralta kädeltä myöskään 
ennustamaan tilannetta markkinoilla. On kuitenkin melkoisen varmaa, että koko tieto- ja 
kommunikaatioala käy kymmenessä vuodessa läpi melkoisen mullistuksen. Voimme vain 
yrittää arvailla trendejä ja toimia niin, että eurooppalainen teollisuus säilyttää etumatkansa 
maailmanlaajuisiin kilpailijoihinsa niillä aloilla, joilla se on sellaisen saavuttanut, ja parantaa 
kilpailukykyään rinnakkaisaloilla. 

Selvää on, että olemme siirtymässä perinteisistä puhelinverkoista mobiiliin viestintään ja 
kohti internet-pohjaisia viestintäverkkoja. Tämä tuo edelleen uusia yrityksiä alalle ja tasaa 
viestintäyritysten välisiä kilpailuolosuhteita.

Todennäköisesti jo ennen vuotta 2010 todistamme ainakin alkavassa muodossaan kaikkialla 
läsnä olevaa eli ubiikkia (engl. ubiquitious) teknologiaa. Tästä muodostuu arjen 
tietoyhteiskunta (ubiquiteous society). Se tarkoittaa, että yhä suuremmassa määrin viestintä 
tapahtuu laitteiden ja esineiden eikä enää pelkästään ihmisten välillä (vaikka ihminen lopulta 
saisikin tiedon tästä viestinnän tuloksesta). 

Viestintä tapahtuu päätelaitteesta toiseen, eri laitteiden ja jopa esineiden välillä. Autot 
ilmoittavat kolarista pelastuslaitokselle, säilykepurkit kertovat sisällöstään ja varoittavat 
käyttöajan umpeen menemisestä, matkapuhelimet menevät automaattisesti äänettömälle 
elokuvateatterissa ja kokouksissa, kotoa poistuttaessa kannettava päätelaite, avaimet ja 
lompakko reklamoivat, jos eivät ole mukana. Kodeista, tuotantolaitoksista, toimistoista ja 
hallinnosta tulee älykkäitä, joissa kaikki laitteet kommunikoivat keskenään ja ilmoittavat 
tarvittaessa ongelmista mihin tahansa maapallolla.

Nämä näkymät huomioon ottaen komissiolta voisi odottaa paljon kunnianhimoisempaa ja 
enemmän eteenpäin katsovaa lähestymistapaa kuin mitä i2010-tiedonanto tarjoaa. 
Tiedonannon voi hyvin sanoa katsovan peruutuspeiliin ja tarkastelevan vain nykyistä 
viestintäalan markkinaa.

Sääntelyssä ei enää ole syytä keskittyä yksinomaan kilpailun avaamiseen – siihen unionin 
nykyinenkin lainsäädäntö antaa riittävät keinot – vaan vähintään yhtä suurella painolla 
sääntelyn pitää rohkaista investointeja uusiin innovaatioihin ja palveluihin. Annettavat normit 
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eivät saa luoda esteitä uusille palveluille ja innovaatioille ja tukea vanhentuvia teknologioita 
jäykällä ja nopeasti vanhentuvalla yleispalveluun kohdistuvalla lainsäädännöllä. Uuden 
lainsäädännön tulee olla korostetusti teknologianeutraalia.

Erityisen tärkeää alan lainsäädännössä on ottaa huomioon kuluttajan ja käyttäjän 
perusoikeudet uudessa ubiikkiyhteiskunnassa. Yksityisyyden suoja, tietoturvallisuus, 
laittomien ja haitallisten sisältöjen torjunta ja kuluttajan oikeudet ovat olennaisia 
luottamuksen luomiseksi uuteen tietoyhteiskuntaan, jossa viestintätekniikat lävistävät jokaisen 
arkipäivän hetken ihmisen itsensä usein sitä edes tiedostamatta.

i2010-strategiassa tulisi kiinnittää suuri huomio lainsäädännön ja sääntelyn oikeaan 
kohdentamiseen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Näiden on turvattava yritysten kannalta 
suotuisa toimintaympäristö.

Kaikessa tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvässä toiminnassa tulee myös varmistaa, että 
sosiaaliseen tasa-arvoon, käyttäjäläheisyyteen, turvallisuuteen ja kuluttajien luottamukseen 
liittyvät näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. Ainoastaan silloin, kun kuluttajat luottavat 
uuteen tekniikkaan ja kokevat sen käytön itselleen helpoksi ja riittävän edulliseksi, voi tieto-
ja viestintäala todella tehokkaasti toimia sinä kasvun veturina, joka se luonteeltaan on. 
Esimerkiksi tietoturvan kehittämiseen tähtäävät Euroopan laajuiset toimet ovat tästä syystä 
erittäin kannatettavia. 

Vain ICT-alan murtautuminen perinteisen tuotannon ja teollisuuden sisään voi pelastaa 
eurooppalaisen teollisuustuotannon kilpailukyvyn. ICT:n avulla voimme tehostaa tuotantoa, 
kulutusta ja osin jopa korvata fyysisiä tuotteita digitaalisilla palveluilla. 

Teollisuuden muutosta voi kuvata kolmella tuotannon muutokseen vaikuttavalla tavalla:

– dematerialisaatio: ekotehokkuuden kasvu tuotannossa (auto syntyy tehtaalla tehokkaammin, 
prosessi syö vähemmän luonnonvaroja)

– immaterialisaatio: ekotehokkuuden kasvu kulutuksessa (auton käyttö, reittien optimointi: 
kuluu vähemmän luonnonvaroja)

– amaterilisaatio: fyysisten tuotteiden korvaaminen digitaalisilla palveluilla: liikematkailun 
väheneminen virtuaaliyhteistyöllä ja videoneuvotteluilla.

Edellä mainittu tehokkuuden kasvu ICT:n lisääntyvän käytön myötä osoittaa, että i2010:n 
tavoitteiden saavuttaminen edistää paitsi eurooppalaista kilpailukykyä ja työllisyyttä myös 
kestävää kehitystä ja on niin ollen myös perusteltavissa Eurooppa-neuvoston 15.–
16. kesäkuuta 2001 tekemän päätöksen kannalta, joka edellyttää kaiken unionin 
lainsäädännön tukevan ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä.

Viestintälainsäädännön uudistaminen tulisi saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti ja 
yhtäaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Kun ottaa huomioon, että nykyisenkin lakipaketin 
täytäntöönpano on vielä kesken jäsenvaltioissa, asettaa markkinoiden nopea muutos entistä 
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enemmän paineita lakipaketin uudistamiselle. Siispä jo sitä valmisteltaessa tulisi pohtia 
keinoja, joilla sen nopea täytäntöönpano varmistetaan asianmukaisesti koko yhteisössä.

Komission tiedonannon ensimmäisen pilarin, yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen, 
perusedellytyksenä voidaan pitää tarpeeksi nopeiden viestiliikenneyhteyksien tarjoaminen 
kaikille, missä tahansa ja kohtuullisella hinnalla. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 
laajakaistatasoisten langattomien verkkojen tarvetta.

Radiotaajuuksien kysyntä tulee lisääntymään. Komissio uskoo taajuushallinnon olevan 
tehokkaimmillaan puhtaan markkinamekanismien avulla. Tämän raportin laatija suhtautuu 
ajatukseen suurella varauksella. Komissio on asian valmistelussa jättänyt kokonaan huomioon 
ottamatta komission oman taajuuspolitiikkatyöryhmän (RSPG, Radio Spectrum Policy 
Group) mielipiteet taajuuksien kaupallistamisesta ja jälleenmyynnistä.

Riippumatta poliittisesta tai filosofisesta pohdiskelusta siitä, kenelle radiotaajuudet kuuluvat, 
komission taajuuspoliittisen tiedonannon mukainen politiikka saattaa johtaa taajuuksien 
keskittymiseen vain joidenkin toimijoiden haltuun ja keinotteluun markkinoilla. Ei ole mitään 
takuita myöskään siitä, että taajuuksien omistajat eivät tulisi EU:n ulkopuolelta.

Tällainen kehitys ei enää ohjaisi viestintäyritysten välistä kilpailua loppukäyttäjien saaman 
palvelun lähtökohdista. Se voisi suorastaan estää uusien toimijoiden ja innovaatioiden pääsyä 
markkinoille.

Myös taajuushallinnon on oltava muun säätelyn tapaan joustavaa. Lähtökohdaksi tulee ottaa 
nykyiset ongelmatilanteet ja etsiä niihin ratkaisut. 

Arjen tietoyhteiskunta ei voi syntyä ilman kaikkien kansalaisten osallisuutta siihen. Unionin 
sääntelyn onnistumista mitataan siksi ainoastaan sillä, miten hyvin se takaa jokaiselle 
mahdollisuuden päästä osalliseksi laajakaistatasoisista verkkoyhteyksistä ajasta, paikasta ja 
omasta varallisuudesta riippumatta.

Yhdenkin etnisen, poliittisen tai sosiaalisen ryhmän syrjäytyminen vastoin tahtoaan luo 
ainoastaan epävarmuutta yhteiskuntaan. Euroopan sosiaalinen malli ei arjen tietoyhteiskuntaa 
kohti suuntautuessaan voi jättää ketään osattomaksi.


