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EU:n tarkastajat aikovat tutkia laajakaistapolitiikkaa 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoo tutkia, ovatko Euroopan komissio ja jäsenvaltiot saavuttamassa 
Eurooppa 2020 -strategian laajakaistatavoitteet  
 
Vuonna 2010 laaditun Euroopan digitaalistrategian tavoitteena oli, että peruslaajakaistayhteys on kaikkien 
eurooppalaisten ulottuvilla vuoteen 2013 mennessä ja että nopea laajakaista saadaan kaikkien eurooppalaisten ulottuville 
vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena oli niin ikään, että yli 50 prosenttia kotitalouksista liittyy ultranopeaan 
laajakaistaverkkoon vuoteen 2020 mennessä. 
 
Laajakaistayhteyksien saatavuus on komission mukaan parantunut EU:ssa vuodesta 2011. Tilanne kuitenkin vaihtelee 
huomattavasti jäsenvaltioittain ja kaupunki- ja maaseutualueiden välillä sekä kiinteän laajakaistan kattavuuden että 
laajakaistaliittymien osalta. 
 
Euroopan komission ja Euroopan investointipankin toteuttamissa tutkimuksissa arvioidaan, että vuotta 2020 koskevien 
laajakaistatavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan jopa 270 miljardia euroa. ”EU:n osuus laajakaistainfrastruktuurin 
rahoituksesta on yli 11 miljardia euroa nykyisellä ohjelmakaudella. Rahoitus täydentää yksityisten toimijoiden 
investointeja ja jäsenvaltioiden maksamaa julkista rahoitusta”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. ”Tilintarkastustuomioistuimen on määrä tutkia muun muassa, onko 
olemassa riski, että rahoitus ei välttämättä ole riittävä Eurooppa 2020 -strategian laajakaistatavoitteiden saavuttamisen 
kannalta.”  
 
Tarkastajat tutkivat, ovatko jäsenvaltiot laatineet ja toteuttaneet tarkoituksenmukaisia strategioita, joiden avulla on määrä 
saavuttaa komission asettamat tavoitteet. Lisäksi arvioidaan, kuinka todennäköisesti jäsenvaltiot saavuttavat nämä 
tavoitteet. Tarkastajat tutkivat niin ikään, missä määrin komissio on tukenut ja seurannut laajakaistatavoitteiden 
saavuttamista jäsenvaltioissa. 
 
Tarkastuskäynnit tehdään viiteen jäsenvaltioon – Irlantiin, Saksaan, Unkariin, Puolaan ja Italiaan. Tarkastustulokset on 
määrä julkaista keväällä 2018.  
 
Toimittajille tiedoksi 
 
Investoinnit laajakaistainfrastruktuuriin ja laajakaistayhteyksien saatavuus vaikuttavat myönteisesti työllisyyteen ja 
taloudelliseen kasvuun. Ne myös edistävät sosiaalista osallisuutta. Innovatiiviset palvelut ja sovellukset, kuten älykkäät 
sähköverkot, reaaliaikaiset etäresurssipalvelut ("pilvipalvelut") sekä dataintensiiviset sähköisen terveydenhuollon palvelut 
saattavat edellyttää suurempia nopeuksia tietojen lataamiselle verkosta ja verkkoon. Maan laajakaistayhteyksien kasvu 
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kymmenellä prosentilla saattaa johtaa siihen, että henkeä kohti laskettu vuotuinen bruttokansantuote kasvaa yhdellä 
prosentilla. 
 
Vuosina 2002 ja 2009 toteutettujen sääntelyuudistusten myötä EU:lla on aiempaa yhdenmukaisemmat säännöt 
teknologioiden lähentymiseen, sisämarkkinoiden viimeistelyyn ja kuluttajien etujen suojaamiseen. Alan toimijoilla on 
kuitenkin yhä tiettyjä haasteita, jotka johtuvat markkinoiden kehityksestä ja kulutuskysynnästä. 
 


