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1. Komissio lähetti neuvostolle 5.8.2009 tiedonantonsa "Raportti EU:n digitaalisesta 

kilpailukyvystä – i2010-strategian tärkeimmät saavutukset vuosina 2005−2009" 

(KOM(2009)390). 

Alkuperäinen i2010-politiikka, joka jatkuu vuoden 2010 loppuun asti, suunniteltiin Euroopan 

tietoyhteiskunta- ja mediapolitiikan strategiaksi. Siinä kuvataan politiikan yleiset linjat avoimen 

ja kilpailuun perustuvan digitaalisen talouden edistämiseksi koko Euroopassa ja korostetaan 

ensimmäisen kerran tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tärkeyttä elämänlaadun parantamisessa. 

Sen perimmäisenä tavoitteena on TVT-tuotteiden ja -palvelujen yhtenäismarkkinoiden luominen 

eurooppalaisten kuluttajien, yritysten ja hallintojen hyödyksi.
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Komissio raportoi digitaalista kilpailukykyä koskevassa raportissaan i2010-strategian 

tähänastisista saavutuksista ja siitä, miten se on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa muun muassa 

laajakaistan yleisen käyttöönoton osalta. Raportissaan komissio kehottaa jäsenvaltioita ja 

kaikkia sidosryhmiä antamaan panoksensa viimeistään vuoden 2010 alkupuolella laadittavaan 

uuteen digitaaliohjelmaan, niin että Eurooppa voi selvitä nykyisestä kriisistä digitaalisen 

talouden avulla, joka on vahvempi, kilpailukykyisempi ja avoimempi ja joka edistää 

eurooppalaista kasvua ja innovointia.

Komission palautepyyntöön vastaamiseksi puheenjohtajavaltio Ruotsi järjesti Visbyssä, 

Ruotsissa 9. ja 10.11.2009 tietoyhteiskuntaa koskevan konferenssin "Visby Agenda – Creating 

Impact for an eUnion 2015", johon osallistuivat Euroopan komissio, EU:n jäsenvaltiot, 

ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat sekä joukko teollisuuden edustajia ja muita 

asiaankuuluvia sidosryhmiä. Konferenssin päätarkoituksena oli pyrkiä yhteisymmärrykseen 

siitä, mitkä keskeiset ja ajankohtaiset politiikkakysymykset olisi sisällytettävä EU:n uuteen 

TVT-ohjelmaan.

Oheisia neuvoston päätelmiä "i2010:n jälkeinen strategia – kohti avointa, vihreää ja 

kilpailukykyistä tietoyhteiskuntaa" olisi tarkasteltava osana neuvoston osuutta uuteen Euroopan 

digitaaliohjelmaan.

2. Pysyvien edustajien komitea tarkasteli 2.12.2009 puheenjohtajavaltion ehdotusta neuvoston 

päätelmiksi ja pääsi periaatteelliseen yhteisymmärrykseen. Kaikki jäljellä olleet varaumat 

poistettiin lukuun ottamatta DK:n parlamenttivaraumaa.

3. Neuvostoa pyydetään tarkastelemaan ehdotusta, jotta se voitaisiin hyväksyä. 

____________________
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LIITE

NEUVOSTON PÄÄTELMÄT

"I2010:N JÄLKEINEN STRATEGIA – KOHTI AVOINTA, VIHREÄÄ JA

KILPAILUKYKYISTÄ TIETOYHTEISKUNTAA"1

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

1. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE

(a) komission aikomuksen esittää uusi komission i2010-strategiaa seuraava aloite;

(b) puheenjohtajan päätelmät, jotka annettiin 10. marraskuuta 2009 konferenssista "Visby 

Agenda: Creating Impact for an eUnion 2015".

2. PALAUTTAA MIELIIN

(a) [neuvoston 18. joulukuuta 2009 antaman päätöslauselman yhteistoiminnallisesta 

eurooppalaisesta lähestymistavasta verkko- ja tietoturvallisuuden alalla 2;]

(b) [neuvoston 18. joulukuuta 2009 antamat päätelmät "Taajuusylijäämän muuntaminen 

yhteiskunnallisiksi hyödyiksi ja talouskasvuksi"3;]

(c) [neuvoston 4. joulukuuta 2009 antamat päätelmät "Kohti kilpailukykyistä, innovatiivista ja 

ekotehokasta Eurooppaa – kilpailukykyneuvoston panos vuoden 2010 jälkeiseen 

Lissabonin strategiaan"4;]

  
1 DK: parlamentaarinen tarkasteluvarauma.
2 […]
3 […]
4 Asiak. 17179/09.
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(d) [neuvoston 4. joulukuuta 2009 antamat päätelmät tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen, 

innovoinnin ja infrastruktuurien tulevaisuudesta5;]

(e) sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntelyjärjestelmästä 25. marraskuuta 2009 

saavutetun yhteisymmärryksen;

(f) Malmössä 18. marraskuuta 2009 annetun sähköistä hallintoa koskevan ministerikokouksen 

julkilausuman;

(g) Komission 28. lokakuuta 2009 antaman tiedonannon "Julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuus tulevaisuuden Internetiä varten"6;

(h) neuvoston 21. lokakuuta 2009 antamat päätelmät "Kohti kestävyyttä: Ekotehokas talous 

vuoden 2010 jälkeisen Lissabonin strategian ja EU:n kestävän kehityksen strategian 

puitteissa"7;

(i) komission 9. lokakuuta 2009 antaman suosituksen tieto- ja viestintätekniikan 

hyödyntämisestä siirryttäessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen8;

(j) komission 4. elokuuta 2009 antaman tiedonannon "Raportti EU:n digitaalisesta 

kilpailukyvystä – i2010-strategian tärkeimmät saavutukset vuosina 2005−2009"9;

(k) 20. huhtikuuta 2009 annetun Prahan julistuksen "Uusi eurooppalainen lähestymistapa 

lapsille turvallisemman Internetin varmistamiseksi"10;

(l) neuvoston 31. maaliskuuta 2009 antamat päätelmät esteettömästä tietoyhteiskunnasta11;

  
5 Asiak. 16128/09.
6 Asiak. 15279/09.
7 Asiak. 14891/09.
8 K(2009) 7604 lopullinen.
9 Asiak. 12600/09.
10 Asiak. 9557/09.
11 Asiak. 7612/09.
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(m)komission 30. maaliskuuta 2009 antaman tiedonannon elintärkeiden 

tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta "Euroopan suojaaminen laajoilta 

tietoverkkohyökkäyksiltä ja -häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn 

parantaminen"12;

(n) maaliskuussa 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa palautetaan 

mieliin televiestinnän ja laajakaistayhteyksien kehittämisen perusluonteisen merkityksen 

Euroopan investoinneille, työpaikkojen luomiselle ja yleiselle talouden elpymiselle sekä 

pyydetään komissiota laatimaan vuoden 2009 loppuun mennessä eurooppalainen 

laajakaistastrategia läheisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa;

(o) neuvoston 27. marraskuuta 2008 antamat päätelmät tulevaisuuden verkoista ja 

Internetistä13.

3. TIEDOSTAA, että

(a) TVT on EU:n talouskasvun ja työpaikkojen luomisen olennainen edellytys ja että se on 

avainasemassa Euroopan talouden pyrkiessä parempaan asemaan nykyisestä lamasta;

(b) i2010-aloite on lisännyt muun muassa EU:n kansalaisten mahdollisuuksia käyttää 

laajakaistaa ja kaventanut digitaalista kuilua;

(c) yhteistyökykyisen TVT-pohjaisen yhteiskunnan luominen ja asema tulevaisuuteen 

suuntautuneena teknologiajohtajana, jolla on kumppanuussuhde muun maailman kanssa, 

tarjoavat Euroopalle parhaan tavan säilyttää maailmanlaajuinen kilpailukyky sekä vaikuttaa 

myönteisesti ja tukea ihmisiä kaikilla elämän aloilla; 

(d) TVT-politiikan soveltamisalaa on laajennettava siten, että tietoyhteiskunnan 

mahdollistamisen lisäksi sillä maksimoidaan tapoja, joilla TVT edistää EU:n kehittymistä 

avoimeksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi tietoyhteiskunnaksi;

  
12 Asiak. 8375/09.
13 Asiak. 16616/08.
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(e) alakohtaiset TVT-pyrkimykset on sovitettava kokonaisvaltaiseen, integroituun ja 

horisontaaliseen poliittiseen lähestymistapaan, joka on yhteinen kaikille TVT-asioita 

käsitteleville kansallisille ja EU:n elimille, jotta voitaisiin laajentaa TVT-asioiden 

vaikutuksia ja ymmärtää paremmin näitä monimutkaisia ja moniulotteisia kysymyksiä; 

(f) poliittisessa päätöksenteossa on ehdottomasti otettava huomioon TVT:n laaja soveltamisala 

pyrittäessä varmistamaan, että tieto siirtyy mahdollisimman vapaasti yhteiskunnan eri 

alojen välillä;

(g) vaikka TVT on ehdottoman välttämätöntä EU:n talouden kaikkien sektorien toiminnalle, 

TVT-pohjaisen tietoyhteiskunnan täytäntöönpanolle ja moitteettomasti toimivien 

sisämarkkinoiden toteuttamiselle on edelleen huomattavia esteitä, joihin on puututtava 

kiireellisesti;

(h) EU:lla on johtava asema internetin lapsiturvallisuuden sekä lasten turvallisen ja 

vastuullisen internetin käytön alalla;

(i) TVT:llä on merkittävä asema yleisen energiankulutuksen vähentämisessä sekä yksityisellä 

että julkisella sektorilla ja se vaikuttaa jäsenvaltioiden pyrkimyksiin saavuttaa 

hiilidioksidipäästöjä koskevat tavoitteensa;

(j) yhtenäinen eurooppalainen tietoalue, joka tarjoaa kohtuuhintaisia ja turvallisia 

laajakaistayhteyksiä sekä rikasta ja monipuolista sisältöä ja palvelua, on tärkeä poliittinen 

tavoite.
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4. KOROSTAA YLEISESTI seuraavaa:

LAAJAKAISTAN JA INTERNETIN OSALTA

(a) On tärkeää, että laajakaista, myös mobiililaajakaista, on kaikkien käyttäjien ulottuvilla niin 

että sen pohjalta voidaan kehittää internetpohjaisia palveluja, jotka lisäävät niin pienten 

kuin suurtenkin eurooppalaisten yritysten tuottavuutta ja edistävät siten Euroopan 

kilpailukykyä;

(b) On tarkasteltava seuraavan sukupolven verkkoja ja palveluja koskevien kestävien 

investointien ja kilpailun ennakkoedellytyksiin liittyviä kysymyksiä, kuten tarpeen mukaan 

infrastruktuurien yhteistä käyttöä, julkista rahoitusta ja sääntelytoimia, jos kilpailu ei toimi;

(c) On tärkeää tukea internetin avointa, hajautettua ja dynaamista luonnetta, edistää sen 

laajentumista avointen teknisten standardien pohjalta sekä edistää innovointia, 

yhteentoimivuutta muiden järjestelmien kanssa, avointa osallistumista ja 

helppokäyttöisyyttä, jotta voidaan taata, että se on jatkossakin kaikkien yhteiskuntaryhmien 

tarpeita palveleva järjestelmä;

(d) Verkon riippumattomuudesta on syytä käydä keskustelua ottaen huomioon sähköisen 

viestinnän tarkistetun sääntelyjärjestelmän säännökset, ja että komissio raportoi 

neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuoden 2010 loppuun mennessä verkon 

riippumattomuutta koskevan lausumansa mukaisesti;

(e) Koska ihmiset käyttävät TVT:tä ja internetiä yhä enemmän sisältöjen luomiseen ja 

lataamiseen sekä mielipiteiden ja ajatusten julkistamiseen, tulevissa politiikoissa olisi 

otettava huomioon sisällöntuottamisen laajentumisen mukanaan tuomat muutokset, 

mukaan lukien tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen, demokratiaan ja tietojen jakamiseen 

liittyvät edut;
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YKSITYISYYDEN, HÄIRIÖNSIETOKYVYN, TURVALLISUUDEN JA 

LUOTTAMUKSEN OSALTA

(f) Yksityisyyden, verkkojen häiriönsietokyvyn, turvallisuuden, luottamuksen ja tietosuojan 

merkitys kasvaa tulevina vuosina, ja ne ovat tärkeitä näkökohtia palvelujen laajentumiselle 

ja uudistumiselle, ottaen huomioon, että monien elämänalueidemme kannalta jo tärkeäksi 

muodostuneen tietoyhteiskunnan perustana on vakaasti toimivien verkkojen esteetön 

käyttö;

(g) Verkkopalvelujen käyttäjien oikeudet olisi turvattava ja kaikkien internetissä esiintyvien 

ilmaisunvapauden rajoitusten on oltava kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja 

kansallisen lainsäädännön mukaisia;

(h) On tärkeää kehittää sähköiseen tunnistamiseen ratkaisuja, joilla taataan tietosuoja ja 

kansalaisten yksityisyyden suoja sekä parannetaan verkkopalveluissa olevien 

henkilötietojen valvontaa esimerkiksi radiotaajuustunnistuksen (RFID) yhteydessä;

KÄYTETTÄVYYDEN, MAHDOLLISTAMISEN JA OSALLISUUDEN OSALTA

(i) TVT:llä ja internetillä on perustava merkitys EU:ssa yksityisellä, kaupallisella, sosiaalisella 

ja demokratian alalla ja sen kaikkien kansalaisten elämän laadun kannalta, ja siksi kaikkien 

esteetön pääsy internetiin on osallistavan ja mahdollisuuksia luovan tietoyhteiskunnan 

keskeinen edellytys;

(j) Korkeatasoiset TVT-taidot ovat talouskasvun ja uusien työpaikkojen sekä Euroopan 

sosiaalisen, kulttuuri- ja demokraattisen elämän edellytys;

(k) Internetin yleistymisen edistämiseksi ja sen taloudellisten etujen hyödyntämiseksi tarvitaan 

tietoteknisiä taitoja koskevaa strategiaa, jolla lisätään jatkuvasti internetin henkilökohtaista 

ja ammatillista käyttöä koskevia taitoja ja varmuutta;

(l) TVT-työpaikkoja ja alan koulutusta koskevia aloitteita olisi edistettävä;
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(m)Käytettävyys ja osallisuus on saavutettava parantamalla digitaalista lukutaitoa –

paremmalla TVT-koulutuksella ja kiinnostavammilla ja käyttökelpoisemmilla palveluilla, 

joilla voidaan hyödyntää täysin kaikki internetin tarjoamat mahdollisuudet – ja etsimällä 

uusia keinoja poistaa internetin käytön esteitä.

5. KOROSTAA ERITYISESTI seuraavaa:

TUTKIMUKSEN JA KEHITYKSEN, INNOVOINNIN JA PALVELUJEN LUOMISEN 

EDISTÄMISEN OSALTA

(a) TVT-alan laajentuneesta tutkimuksesta ja kehityksestä saatuja uusia tietoja olisi 

hyödynnettävä myyntikelpoisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edistämiseksi;

(b) Mikroyritykset ja pk-yritykset ovat usein hyvin innovoivia TVT-alalla, ja siksi EU:n 

tulevassa politiikkaohjelmassa olisi kartoitettava, miten näiden yritysten innovointia 

voitaisiin lisätä;

(c) Eurooppalaisissa tutkimuksen ja teknologisen kehityksen investoinneissa olisi otettava 

huomioon sellaisten pienten innovatiivisten yritysten erityispiirteet, jotka luovat 

tulevaisuuden palvelut mutta joilla ei aina ole resursseja vastata EU:n ehdotuspyyntöihin;

(d) EU:n on käytettävä hyväkseen moitteettomasti toimivien eurooppalaisten digitaalisten 

sisämarkkinoiden tarjoamat suhteelliset edut, erityisesti luovan sisällön ja verkkopalvelujen 

osalta, luomalla liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyntämällä taloudellisesti Euroopan 

monimuotoisuutta.
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(e) EU:n on edistettävä entistä ponnekkaammin verkkosisältöjen ja -palvelujen luomista ja 

niihin pääsyä. Tätä varten on löydettävä vakaita ratkaisuja, jotka ovat käytännönläheisiä, 

tasapainoisia ja kiinnostavia sekä käyttäjien että oikeuksien haltijoiden kannalta; 

(f) Koska pääsy julkisen sektorin tietoihin ja niiden uudelleenkäyttömahdollisuudet johtavat 

uusien innovatiivisten palvelujen ja yritysten luomiseen, EU:n toimielinten ja 

jäsenvaltioiden olisi näytettävä esimerkkiä parantamalla ja yksinkertaistamalla julkisen 

sektorin tietojen uudelleenkäyttömahdollisuuksia muun muassa asettamalla strukturoidut 

tietonsa saataville esimerkiksi julkisesti käytettävissä olevien luetteloiden avulla.

MAAILMANLAAJUISESTI KILPAILUKYKYISEN EU:N OSALTA

(g) EU:n olisi varmistettava, että eurooppalaiset TVT-politiikat ovat maailmanlaajuisesti 

suuntautuneita, ja tämän osalta EU:n olisi varmistettava, että sen omat TVT:n käytöstä ja 

siihen liittyvien politiikkojen ja sääntelyn kehittämisestä saadut kokemukset edistävät 

kansainvälistä kehitystä;

(h) EU:n on tuettava eri sidosryhmät kattavia lähestymistapoja internetin hallinnointiin ja 

tehostettava kansainvälistä yhteistyötä verkko- ja tietoturvallisuuden alalla.

YMPÄRISTÖN KESTÄVYYDEN OSALTA

(i) Vihreän TVT:n merkityksen korostamiseksi ekotehokkaassa taloudessa on laadittava 

konkreettinen politiikka- ja tutkimusohjelma, johon sisällytetään muun muassa energiaa 

säästävä TVT ja vihreän ajattelutavan edistämiseen liittyviä kannustimia, joilla edistetään 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja älykkään ja ympäristöystävällisen talouden luomista.

EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi näytettävä esimerkkiä ja käytettävä myös julkisia 

hankintoja päästöjä vähentävän teknologian käyttöä lisäävällä tavalla;
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(j) TVT:n sekä digitaalisten välineiden, laitteiden ja ratkaisujen – kuten älykkäiden 

kuljetusjärjestelmien ja energiaverkkojen – käyttö lisää huomattavasti energiansäästöä ja 

energiatehokkuutta kaikilla sektoreilla ja kotitalouksissa, mikä auttaa vähentämään 

hiilidioksidipäästöjä ja saavuttamaan EU:n kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet 

vuoteen 2020 mennessä.

SÄHKÖISEN HALLINNON OSALTA

(k) Kansalaisten ja yritysten toimintamahdollisuuksia olisi laajennettava luomalla molempien 

tarpeita vastaavat ja yhdessä kolmansien osapuolten kanssa kehitettävät uuden sukupolven 

sähköiset viranomaispalvelut sekä lisäämällä pääsyä julkisiin tietoihin, avoimuutta ja 

tehokkaita keinoja saada sidosryhmät mukaan politiikasta päätettäessä. Sisämarkkinoilla 

olisi lisättävä liikkuvuutta tarjoamalla saumattomia sähköisiä viranomaispalveluja, jotka 

koskevat yritysten perustamista ja toimintaa, opiskelua, työntekoa, oleskelua ja eläkkeellä 

oloa kaikkialla EU:ssa;

(l) Tehokkuus ja tuloksellisuus olisi mahdollistettava pyrkimällä jatkuvasti käyttämään 

sähköistä hallintoa innovoivin tavoin hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi, 

organisaatioprosessien parantamiseksi ja kestävän vähähiilisen talouden edistämiseksi 

sähköisillä viranomaispalveluilla, jotka perustuvat avoimiin ja yhteentoimiviin 

standardeihin koko sisämarkkina-alueella;

(m)Asianmukaiset valmiudet sekä oikeudelliset ja tekniset edellytykset, kuten yhteentoimivat 

sähköiset henkilöllisyydet, sähköiset allekirjoitukset ja sähköiset asiakirjat, ovat hyvin 

tärkeitä näiden politiikan painopisteiden tehokkaan täytäntöönpanon kannalta;

(n) Avointen TVT-standardien tukeminen edistää yhteentoimivuutta, teknologista kehitystä ja 

TVT:n käyttöä kansalaisten ja yritysten keskuudessa.
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VERTAILUN JA ARVIOINNIN OSALTA

(o) Maailmanlaajuista kilpailukykyä silmällä pitäen EU tulevan strategian tavoitteita on 

kyettävä mittaamaan vertailupuitteissa, joiden tarkoituksena on myös vertailla mielekkäällä 

tavalla EU:n jäsenvaltioita keskenään ja helpottaa niiden vertaamista muihin kehittyneen 

TVT-infrastruktuurin omaaviin maihin. Näiden puitteiden olisi tuettava tulevan strategian 

yleistä tavoitetta edistää huomattavasti talouskasvua, työpaikkojen luomista ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista;14

(p) TVT-politiikan hallinnointia olisi tarkistettava kaikissa EU:n toimielimissä ja niiden 

välillä, jotta eurooppalaista tietoyhteiskuntaa koskevien EU:n politiikkojen tehokasta ja 

tuloksellista kehittämistä ja täytäntöönpanoa voitaisiin edistää entistä paremmin.

6. PYYTÄÄ KOMISSIOTA

(a) kehittämään läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa uuden "Euroopan 

digitaaliohjelman";

(b) sisällyttämään tähän uuteen digitaaliohjelmaan ehdotuksen eurooppalaista nopeaa 

laajakaistaa koskevasta strategiasta, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat löytää keinot 

nopeiden laajakaistaverkkojen rahoittamiseksi Euroopassa ja varmistamaan nopeiden 

palvelujen monimuotoisuuden. Komission olisi myös arvioitava vaihtoehtoisia tapoja 

pienentää nopean laajakaistan käyttöönotossa EU:ssa esiintyviä eroja samalla kun 

varmistetaan kilpailun toimivuus sekä selvitettävä, miten poistaa digitaalisten 

sisämarkkinoiden esteet, jotta yritykset ja käyttäjät voisivat tarjota ja käyttää rajoituksetta 

rajatylittäviä palveluja;

  
14 Vertailussa olisi käytettävä ensisijaisesti julkisia virallisia tietoja aina, kun ne ovat saatavilla. 

Virallisia tietojärjestelmiä olisi kehitettävä uusia strategisia tavoitteita vastaavalla tavalla.



17107/09 tt/HM/ik 13
LIITE DG C IIB FI

(c) esittämään ehdotuksen kunnianhimoisesta, liiketoimintakeskeisestä ja 

tulevaisuuspainotteisesta eurooppalaisesta innovointisuunnitelmasta, joka on 

painoarvoltaan ja kattavuudeltaan riittävän laaja, jotta sillä voidaan vastata suuriin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, sekä uuden Euroopan digitaaliohjelman kilpailukyvyn 

parantamiseksi;

(d) raportoimaan neuvostolle keskusteluasiakirjaa "Luovat verkkosisällöt yhteismarkkinoilla: 

tulevaisuuden haasteet" koskevasta julkisesta kuulemisestaan;

(e) raportoimaan neuvostolle julkisesta kuulemisestaan, joka koski yleispalveluvelvoitteita ja 

etenkin sitä, kuuluuko pääsy nopean laajakaistan verkkoihin näihin velvoitteisiin;

(f) poistamaan sääntelyyn liittyvät esteet rajatylittävältä verkkokaupalta täysin toimivien 

sisämarkkinoiden luomiseksi sekä kuluttajien ja yritysten, pk-yritykset mukaan lukien, 

etujen varmistamiseksi;

(g) jatkamaan TVT-politiikkoja tukevien rahoitusvälineiden säännöllistä arvioimista.

7. KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA

(a) ryhtymään konkreettisiin toimiin laajakaistan 100-prosenttisen kattavuuden 

saavuttamiseksi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vuoteen 2013 mennessä soveltaen kilpailua 

edistäviä markkinaehtoisia mekanismeja aina kun se on mahdollista;

(b) kehittämään seuraavan sukupolven verkkostrategioita tehostaakseen huippunopeiden 

yhteyksien edellyttämien infrastruktuurien käyttöönottoa kulloinkin parhaiten soveltuvan 

teknologian avulla tavalla, joka on kestävä, tehokas ja lisää palvelujen valikoimaa ja 

monimuotoisuutta. Seuraavan sukupolven verkot ovat strategisia tekijöitä, jotka 

vahvistavat Euroopan kilpailukykyä ja innovointia ja auttavat kaventamaan digitaalista 

kuilua;
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(c) tukemaan nopeiden langattomien ja matkaviestinpalvelujen kehittämistä koko alueellaan 

muun muassa jakamalla taajuusylijäämän mahdollisimman pian kilpailua edistävällä 

tavalla; 

(d) panemaan mahdollisimman nopeasti täytäntöön tarkistetun sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen sääntelyjärjestelmän;

(e) vahvistamaan toimiaan, joilla lisätään TVT:n panosta taloudelliseen rakenneuudistukseen 

osana kasvua ja työllisyyttä koskevaan Lissabonin strategiaan liittyviä eurooppalaisia ja 

kansallisia pyrkimyksiään;

(f) vähentämään osaltaan tietoyhteiskunnan kehityksessä EU:ssa esiintyviä eroavaisuuksia, 

erityisesti keskinäisessä avunannossa vaihtaen hyviä käytäntöjä;

(g) tukemaan soveltuvilla politiikka-aloitteilla yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, TVT:n, 

nopean laajakaistan ja kehittyneiden palvelujen käyttöönotossa;

(h) tukemaan toimia, joita komissio esitti tiedonannossaan TVT:n hyödyntämisestä 

siirryttäessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen.

8. KEHOTTAA KOMISSIOTA JA JÄSENVALTIOITA

(a) varmistamaan, että EU:n uusi TVT-politiikkaohjelma edistää merkittävästi talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja ympäristötavoitteiden saavuttamista, jotta siitä voi tulla tärkeä osa 

uutta vuoden 2010 jälkeistä Lissabonin strategiaa;

(b) tehostamaan pyrkimyksiä aikaansaada kilpailukykyiset markkinat TVT-verkoille, 

-tuotteille ja -palveluille sekä tehokkaat tietoyhteiskuntapalvelujen sisämarkkinat sekä 

kuluttajille että yrityksille;
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(c) tekemään kaikkensa varmistaakseen, että kaikkialla on saatavilla nopeat, 

suurikapasiteettiset, vakaasti toimivat ja kaikkien käytettävissä olevat avoimeen internetiin 

yhdistetyt digitaaliset viestintäverkot, -järjestelmät, -välineet ja -palvelut, sekä pyrkimään 

kehittämään yhteiskunnan, jossa TVT mahdollistaa laajamittaisen yhteistyön, lisääntyneen 

viestinnän sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen osallistumisen;

(d) rohkaisemaan pk-yrityksiä käyttämään internetpohjaisia palveluja, kuten tietotekniikan 

resurssipalveluja tai sovelluspalveluja, joilla huomattava osa isoista kiinteistä 

kustannuksista voidaan muuttaa muuttuviksi kustannuksiksi ja jotka edistäisivät 

kehittyneiden palvelujen yleistymistä ja käyttöä pk-yrityksissä ja ympäristötavoitteiden 

saavuttamista;

(e) ehdottamaan ja panemaan täytäntöön kansallisella ja EU:n tasolla digitaalista lukutaitoa 

edistäviä politiikkoja, joissa otetaan huomioon myös yksityisyys, luottamus ja henkisen 

omaisuuden suojaaminen, ja näin edistää nopean laajakaistan ja palvelujen käyttöönottoa, 

jotta voidaan hyödyntää kaikki digitaalisen talouden Euroopan kilpailukyvylle tarjoamat 

mahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen luomiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen ja 

demokraattiseen osallistumiseen;

(f) asettamaan kunnianhimoisia vihreän TVT:n tavoitteita toimintojensa hiilijalanjäljen 

yleiseksi pienentämiseksi esimerkiksi edistämällä videokokouksia ja muita sähköisen 

viestinnän muotoja, jotka vähentävät matkustamisen tarvetta;

(g) tehostamaan politiikkoja, joilla pyritään lisäämään kuluttajien luottamusta verkkokauppaan 

EU:ssa;

(h) panemaan täytäntöön Malmön ministerikokouksessa annetun sähköistä hallintoa koskevan 

julkilausuman;

(i) tekemään yhteistyötä tulevaisuuden internetiä koskevan julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuden ja muiden mekanismien piirissä, jotta Eurooppa säilyttäisi paikkansa 

internetteknologioiden kehityksen kärjessä.
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9. KEHOTTAA SIDOSRYHMIÄ

(a) edistämään EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa EU:n sisämarkkinoita käyttämällä 

avoimia ja yhteentoimivia standardeja ja teknologiaa;

(b) omaksumaan uusia luovia tapoja sisältöjen jakamiseksi esimerkiksi käyttämällä Creative 

Commons -lisenssejä;

(c) hyväksymään avoimia malleja viestintäverkon käyttöönottoa varten innovoinnin ja 

kysynnän edistämiseksi;

(d) omaksumaan TVT:n ydinliiketoimintaprosesseissaan EU:n yritysten tuottavuuden ja 

kilpailukyvyn parantamiseksi;

(e) omaksumaan vihreän TVT:n EU:n ympäristön kestävyyden parantamiseksi hyödyntäen 

etätyötä ja kaikkia muita työ-, organisaatio- ja tuotantovälineitä ja -tapoja sekä 

markkinointitoiminnan keinoja;

(f) työskentelemään EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja muiden asianosaisten toimijoiden 

kanssa osallistumisen edistämiseksi ja verkkojen häiriönsietokyvyn ja turvallisuuden 

parantamiseksi.

___________________


