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EU:n tarkastajat: ultranopeiden laajakaistayhteyksien
käyttöönotto on yhä merkittävästi jäljessä tavoitteesta
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että
laajakaistayhteyksien kattavuus on yleisesti ottaen parantunut koko EU:ssa, mutta kaikkia
vuodelle 2020 asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Tarkastajat toteavat, että EU on
huomattavasti jäljessä tavoitteestaan, jonka mukaan kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla
pitäisi olla käytössään ultranopea laajakaistayhteys vuoteen 2020 mennessä. Yhteydet ovat
etenkin maaseutualueilla edelleen heikommat kuin kaupungeissa.
Lähes kaikki jäsenvaltiot saavuttivat peruslaajakaistayhteyttä koskevan kattavuustavoitteen,
mutta tilanne ei mitä todennäköisimmin tule olemaan sama nopeita (yli 30 megabittiä
sekunnissa, Mbit/s) ja ultranopeita laajakaistayhteyksiä (yli 100 Mbit/s) koskevien vuoden 2020
tavoitteiden kohdalla. Maaseutualueet ovat yhä ongelmallisia useimmissa jäsenvaltioissa;
28 jäsenvaltiosta 14:ssä nopea laajakaistaverkko kattoi alle 50 prosenttia maaseutualueista.
Lisäksi vuoden 2017 puoliväliin mennessä vain 15 prosenttia kotitalouksista oli liittynyt
ultranopeaan laajakaistaverkkoon.
”Hyvät internetyhteyksien nopeudet ja käyttömahdollisuudet ovat välttämättömiä, jotta EU
säilyttää kilpailukykynsä globaalissa taloudessa ja jotta kansalaisten ja valtioiden edut
toteutuvat," toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Iliana Ivanova. ”On tärkeää, että EU asettaa itselleen tulevaisuudessa laajakaistayhteyksien
osalta haastavat ja realistiset tavoitteet – ja saavuttaa ne. Tilintarkastustuomioistuin antaa
suosituksia, jotka koskevat strategista suunnittelua, sääntely-ympäristöä ja kilpailun
edistämistä.”
Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin viiteen jäsenvaltioon: Irlantiin, Saksaan, Unkariin, Puolaan ja
Italiaan. Lisäksi konsultoitiin kansallisia sääntelyviranomaisia, liike-elämän ja televiestinnän
järjestöjä, kuluttajajärjestöjä ja ammattijärjestöjä.
Kertomuksessa tuotiin esille esimerkiksi seuraavat tärkeät kysymykset:
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Keskiössä ovat laajakaistastrategiat. Kaikki tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot olivat
laatineet strategiat, mutta osa niistä saatiin valmiiksi myöhässä, eivätkä tavoitteet aina
vastanneet EU:n tasolla asetettuja tavoitteita.
Yhteyksien tarjoajien välinen kilpailu on tärkeää laajakaistainfrastruktuurin kehittämisen
kannalta, mutta kaikki tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot eivät olleet perustaneet
tarkoituksenmukaista oikeudellista ympäristöä ja sääntely-ympäristöä. Jotkin, etenkään
kaupunkien ulkopuolella sijaitsevat alueet eivät kuitenkaan houkuta yksityisen sektorin
toimijoita. Ilman julkista tukea vaarana on, että alueet jäävät entisestään jälkeen
laajakaistayhteyksien saatavuuden osalta.
Maaseutu- ja esikaupunkialueiden laajakaistainfrastruktuuriin liittyviä rahoitustarpeita ei aina
otettu kunnolla huomioon, eikä Euroopan investointipankin tuki aina kohdentunut sitä eniten
tarvitseville alueille. Euroopan komissio arvioi, että kaikkia jäsenvaltioita laajakaistayhteyksien
osalta koskevien Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista varten tarvitaan 250 miljardia
euroa. Määrästä noin puolet saatetaan tarvita maaseutualueilla.
Tarkastajat totesivat, että näistä ongelmista huolimatta Unkarilla, Irlannilla ja Italialla (kolme
viidestä tarkastuskäynnin kohteena olleesta jäsenvaltiosta) voi olla hyvät mahdollisuudet
saavuttaa Euroopan komission vuodelle 2025 asettamat tavoitteet, jos kyseiset jäsenvaltiot
toteuttavat suunnitelmansa aiotulla tavalla. Tavoitteen toteutuessa kaikilla kotitalouksilla olisi
saatavillaan ultranopea laajakaistayhteys, jonka nopeus olisi nostettavissa yhteen gigabittiin
sekunnissa.
Tarkastajat esittävät joukon suosituksia, esimerkiksi seuraavat:
•
•
•

jäsenvaltioiden olisi laadittava uudet suunnitelmat vuoden 2020 jälkeistä kautta varten
Euroopan komission olisi selvennettävä valtiontukea koskevien suuntaviivojen
soveltamista ja tuettava jäsenvaltioiden pyrkimyksiä lisätä laajakaista-alan kilpailua
Euroopan investointipankin olisi keskitettävä pieniä ja keskisuuria hankkeita koskeva
tukensa aloille, joilla julkisen sektorin tukea tarvitaan kipeimmin.

Toimittajille tiedoksi
Tarkastajat tutkivat toimia, joiden avulla Euroopan komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät saavuttamaan
laajakaistayhteyksiä koskevat Eurooppa 2020 -tavoitteet: peruslaajakaistayhteyden (alle
30 Mbit/s) olisi oltava kaikkien eurooppalaisten ulottuvilla vuoteen 2013 mennessä;
vuoteen 2020 mennessä kaikkien eurooppalaisten saatavilla pitäisi olla nopeat
laajakaistayhteydet (yli 30 Mbit/s). Lisäksi tutkittiin toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa,
että vuoteen 2020 mennessä vähintään 50 prosentilla eurooppalaisista kotitalouksista on
ultranopea laajakaistayhteys (yli 100 Mbit/s).
EU maksaa tukea kaudella 2014–2020 noin 15 miljardia euroa. Määrään sisältyy 5,6 miljardia
euroa Euroopan investointipankin myöntämiä lainoja, joiden avulla pyritään tukemaan näitä
tavoitteita.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille,
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa
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tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. Tämä
on osoitus tilintarkastustuomioistuimen työn hyödyllisyydestä EU:n kansalaisille.
Erityiskertomus 12/2018 ”Laajakaista EU:n jäsenvaltioissa: edistymistä tapahtunut, mutta kaikkia
Eurooppa 2020 ‑strategian laajakaistatavoitteita ei saavuteta” on saatavilla
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
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