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KAIKKIALLE ULOTTUVAT DIGITAALISET SISÄMARKKINAT

Digitaaliset sisämarkkinat edistävät taloutta, vähentävät ympäristövaikutuksia
ja parantavat elämänlaatua sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen hallinnon
avulla. Kaupallisissa ja viranomaispalveluissa ollaan siirtymässä kiinteistä
käyttöjärjestelmistä mobiilialustoille, joita voi käyttää yhä enenevässä määrin
kaikkialla. Tämä kehitys edellyttää unionin lainsäädäntökehystä pilvipalvelujen,
sisällön rajatylittävän saatavuuden ja rajattoman mobiilidatan siirron kehittämiselle,
mutta samalla on turvattava yksityisyyden ja henkilötietojen suoja ja
verkkoturvallisuus. EU:n digitaaliset sisämarkkinat ovat olleet keskeisessä
asemassa, jotta on voitu pitää EU:n talouden pyörät pyörimässä ja auttaa ihmisiä
EU:ssa covid-19-kriisin aikana. Digipalvelusäädöksen ja digimarkkinasäädöksen on
määrä mullistaa digitaaliset sisämarkkinat tulevina vuosina.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4 artiklan 2 kohdan
a alakohta sekä 26, 27, 114 ja 115 artikla

TAVOITTEET

Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä on pohjimmiltaan kyse kansallisten
esteiden poistamisesta verkossa tapahtuvilta liiketoimilta. Perustana on ajatus
yhteismarkkinoista, joilla jäsenvaltioiden väliset kaupan esteet hävitetään taloudellisen
vaurauden lisäämiseksi ja ”Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton” luomiseksi.
Yhteismarkkinoiden käsitteestä on jalostettu edelleen sisämarkkinat, jotka määritellään
”alueeksi, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen
ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan”. Lissabonin strategiaa[1] seuranneeseen
Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyy seitsemän niin kutsuttua lippulaivahanketta. Yksi
niistä on Euroopan digitaalistrategia[2]. Siinä tieto- ja viestintätekniikan käytön todetaan
olevan keskeisessä asemassa, jos EU haluaa saavuttaa vuodelle 2020 asettamansa
tavoitteet (2.4.3). Komissio nimesi digitaaliset sisämarkkinat painopistealueeksi sekä
digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassaan (COM(2015)0192) että jokin aika sitten
poliittisissa suuntaviivoissaan vuosille 2019–2024[3].

[1]Lissabonin strategiassa EU:sta haluttiin kehittää ”maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous, joka kykenee
ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta”.
[2]Ks. Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa.
[3]Ks. A Union that strives for more – My agenda for Europe: political guidelines for the next European Commission 2019-2014.
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Digitaaliset sisämarkkinat voivat parantaa tiedonsaantia, tuoda tehokkuushyötyjä,
kun liiketoimien kustannukset alenevat, kulutus siirtyy yhä enemmän aineettomaan
muotoon ja ympäristöjalanjälki pienenee, sekä johtaa parempiin liiketoiminta- ja
hallintomalleihin[4]. Verkkokaupan kasvu tuottaa kuluttajille konkreettista hyötyä, kuten
nopeasti kehittyviä uusia tuotteita, halvempia hintoja, enemmän valinnanvaraa ja
tavaroiden ja palvelujen parempaa laatua, sillä se lisää rajat ylittävää kauppaa ja
tekee tarjousten vertailusta helpompaa. Sähköisen asioinnin lisääntyessä niin EU:n
asukkaiden kuin yritystenkin on entistä helpompaa noudattaa sääntöjä ja löytää
työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

SAAVUTUKSET

Koska sisämarkkinoiden täyttä potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty, Euroopan
parlamentti, neuvosto ja komissio ovat pyrkineet erilaisin toimin antamaan niille lisää
pontta ja asettamaan kansalaiset, kuluttajat ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) sisämarkkinapolitiikan keskiöön[5]. Digitaaliset sisämarkkinat ovat tärkeällä
sijalla näissä pyrkimyksissä.
Tiedonannossaan ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun
strategia” (COM(2010)2020) komissio esitteli seitsemän lippulaivahanketta-, joista
digitaalistrategia- on yksi. Hankkeiden on määrä tehdä EU:sta ”älykäs, kestävä ja
osallistava talous, jossa työllisyys, tuottavuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat
korkealla tasolla”.
Nämä komission tiedonannot ja parlamentin 20. toukokuuta 2010 antama
päätöslauselma kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden
toteuttamisesta pohjustivat tietä komission tiedonannolle ”Sisämarkkinoiden
toimenpidepaketti” (COM(2010)0608). Siinä esitettiin toimia Euroopan talouden
elvyttämiseksi ja työpaikkojen synnyttämiseksi. Lokakuussa 2012 komissio antoi
joukon ehdotuksia-, jotka muodostivat toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin
(COM(2012)0573). Siihen sisältyi kaksitoista avaintoimea, joissa keskitytään
neljään kasvua ja työllisyyttä vauhdittavaan ja luottamusta lisäävään tekijään:
yhdentyneet verkot, kansalaisten ja yritysten rajat ylittävä liikkuvuus, digitaalitalous ja
yhteenkuuluvuutta ja kuluttajien luottamusta lujittavat toimet.
Komissio hyväksyi 6. toukokuuta 2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategian,
joka muodostuu kolmesta pilarista: 1) parannetaan kuluttajien ja yritysten
digitaalituotteiden ja -palvelujen saantia koko EU:ssa, 2) luodaan suotuisat olosuhteet
ja tasapuoliset toimintaedellytykset digitaaliverkkojen ja innovatiivisten palvelujen
kehittämiselle ja 3) maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali. Strategian
julkaisemisen jälkeen komissio on esittänyt erinäisiä säädösehdotuksia digitaalisten
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi. Uusilla ehdotuksilla on pyritty puuttumaan muun
muassa seuraaviin aiheisiin: perusteettomat maarajoitukset (COM(2016)0289),

[4]Maciejewski, M. ym., Streaming and Online Access to Content and Services, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden
politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2014.
[5]Tähänastisilla toimilla on pyritty parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistamaan kuluttajansuoja.
Aikaansaannoksiin kuuluvat muun muassa tietosuojadirektiivi (95/46/EY), sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi (2000/31/
EY), televiestintäpaketti, johon kuuluvat sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY), maksupalveludirektiivi (2007/64/
EY), kuluttajan oikeuksista annettu direktiivi (2011/83/EU) ja verkkovierailuasetus (531/2012).
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rajatylittävät pakettipalvelut (COM(2016)0285), verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä
siirrettävyys (COM(2015)0627), kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun
asetuksen muuttaminen (COM(2016)0283), audiovisuaaliset mediapalvelut
(COM(2016)0287), tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevat
sopimukset (COM(2015)0635) sekä digitaalisen sisällön tarjontaa koskevat
sopimukset (COM(2015)0634). Komissio on myös julkaissut tiedonantoja, joissa se
selittää tulevaa lähestymistapaansa tiettyihin aiheisiin, esimerkiksi verkkoalustoihin
(COM(2016)0288).
Vuonna 2018 komissio esitti strategian tekoälystä Euroopassa
(COM(2018)0237) ja sopi jäsenvaltioiden kanssa koordinoidusta suunnitelmasta[6].
Huhtikuussa 2019 tekoälyä käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä
esitteli luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet. Komissio antoi
helmikuussa 2020 valkoisen kirjan ”Tekoäly – Eurooppalainen lähestymistapa
huippuosaamiseen ja luottamukseen” (COM(2020)0065) sekä tiedonannot
”Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” (COM(2020)0067) ja ”Euroopan
datastrategia” (COM(2020)0066).
Huhtikuun 8. päivänä 2020 komissio antoi suosituksen unionin yhteisestä
välineistöstä teknologian ja datan käyttöä varten covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä
ulospääsemiseksi.
Toukokuussa 2020 komissio julkaisi tiedonannon ”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja
kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle” (COM(2020)0456), jossa se totesi,
että digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi osatekijä covid-19-pandemian jälkeisessä
elpymissuunnitelmassa. Siihen kuuluu 1) investoinnit yhteyksien parantamiseen,
2) vahvempi teollinen ja teknologinen läsnäolo toimitusketjun strategisissa osissa
(esim. tekoäly, kyberturvallisuus, 5G-verkot ja pilvi-infrastruktuuri), 3) todellinen
datatalous ja yhteiset eurooppalaiset data-avaruudet sekä 4) oikeudenmukaisempi ja
yksinkertaisempi liiketoimintaympäristö.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on ollut johtavassa asemassa sisämarkkinoiden elvyttämisessä ja on
innokas digitaalisten sisämarkkinoiden edistäjä ja asialistan laatija.
Huhtikuun 20. päivänä 2012 antamassaan päätöslauselmassa ”Kilpailukykyiset
digitaaliset sisämarkkinat- – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut” parlamentti
peräänkuulutti selkeää ja johdonmukaista oikeudellista kehystä sähköisen
todentamisen, sähköisen tunnistamisen ja sähköisten allekirjoitusten vastavuoroista
tunnustamista varten. Ilman sitä rajat ylittäviä hallinnollisia palveluja ei saada
toimiviksi kautta unionin. Parlamentti hyväksyi 11. joulukuuta 2012 kaksi
päätöslauselmaa, jotka eivät liittyneet lainsäädäntöön mutta koskivat sisämarkkinoita:
päätöslauselma digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja päätöslauselma
digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa. Lisäksi parlamentti
hyväksyi 4. heinäkuuta 2013 päätöslauselman digitaalisten yhtenäismarkkinoiden
toteuttamisesta. Sen painopisteinä olivat digitaalisten sisämarkkinoiden koko

[6]Euroopan komission lehdistötiedote 7. joulukuuta 2018 ”Jäsenvaltiot ja komissio yhdistävät voimiaan vauhdittamaan tekoälyä
Euroopassa”.
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potentiaalin hyödyntäminen, osaamispuutteiden korjaaminen, turvallisuuden ja
kuluttajien luottamuksen parantaminen, digitaalisen sisällön houkuttelevan laillisen
tarjonnan kehittäminen, liikkuvuuspalvelujen lisääminen ja kansainvälinen ulottuvuus.
Vastauksena digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan parlamentti hyväksyi
19. tammikuuta 2016 digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista
päätöslauselman, jossa komissiota kehotettiin poistamaan perusteettomat
maarajoitukset, parantamaan kuluttajien digitaalituotteiden ja -palvelujen saantia
sekä varmistamaan vastaava ja tulevaisuudessa kestävä kuluttajansuoja riippumatta
siitä, onko digitaalinen sisältö ostettu verkossa vai perinteisesti. Siinä
kehotettiin myös löytämään innovatiivisia ratkaisuja rajatylittäviin pakettipalveluihin
palvelun parantamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi, poistamaan pk-
yritysten, toimintaansa aloittelevien yritysten ja toimintaansa laajentavien yritysten
esteet sekä hyödyntämään uuden tieto- ja viestintätekniikan, kuten suurten
tietoaineistojen, pilvipalvelujen, esineiden internetin ja 3D-tulostuksen, tarjoamia
mahdollisuuksia. Parlamentti katsoi, että suhteessa verkkoalustoihin (esimerkiksi
hakukoneet, sovelluskaupat) olisi edelleen sovellettava innovaatiomyönteistä
politiikkaa, jolla edistetään markkinoille pääsyä, ja parlamentti oli sähköisen viestinnän
tietosuojadirektiivin tarkistamisen kannalla, jotta varmistetaan, että sen säännökset
ovat EU:n uusien tietosuojasääntöjen mukaisia.
Parlamentti rakentaa digitaalisia sisämarkkinoita aktiivisella lainsäädäntötyöllä.
Lainsäädäntö kattaa verkon neutraaliuden takeiden käyttöönoton,
verkkovierailumaksujen poistamisen 15. kesäkuuta 2017 (asetus (EU) 2015/2120),
perusteettomien maarajoitusten poistamisen (asetus (EU) 2015/2120), yhteisen
digitaalisen palveluväylän käyttöön ottamisen (asetus (EU) 2018/1724) sekä direktiivin
toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten
vähentämiseksi (direktiivi 2014/61/EU), asetuksen sähköisestä tunnistamisesta
ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (asetus
(EU) N:o 910/2014), direktiivin unionin kyberturvallisuusäännöistä (direktiivi (EU)
2016/1148), direktiivin digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista
koskevista sopimuksista (direktiivi (EU) 2019/770) sekä direktiivin tekijänoikeudesta ja
lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (direktiivi (EU) 2019/790).
Digitaalisia sisämarkkinoita käsittelevän työryhmän valmistelutyöllä ja tutkimuksen[7]

ja tieteellisen näytön tuella on luotu perusta parlamentin saavutuksille digitaalialalla.
Parlamentin teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että digitaalisissa sisämarkkinoissa[8]

piilee merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti vähentää EU:n kansalaisille ja yrityksille
aiheutuvia kustannuksia ja esteitä[9] sekä tehdä Euroopan taloudesta vihreämpi[10]

[7]Migliaccio, A. ym., Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2016.
[8]Maciejewski, M. ym., Streaming and Online Access to Content and Services, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden
politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2014.
[9]Godel, M. I. ym., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden
politiikkayksikön selvitys sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2016;
[10]Keirsbilck, B. ym., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation?, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden
politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
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ja sosiaalisempi[11]. EU:ssa monet näistä mahdollisuuksista voidaan toteuttaa
kehittämällä sähköistä asiointia ja siihen liittyviä palveluja[12], esimerkiksi sähköisiä
terveyspalveluja.
Tietosuojapakettiin kuuluvilla asetuksella (EU) 2016/679 ja direktiivillä (EU) 2016/680
varmistetaan, että kansalaiset pääsevät entistä helpommin tarkastelemaan omia
tietojaan, ja annetaan tietoa siitä, miten näitä tietoja käsitellään. Lisäksi taataan
oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, selkeä oikeus ”tulla unohdetuksi” sekä
oikeus tietää, jos henkilötietoja on hakkeroitu. Asetus tuli voimaan 25. toukokuuta
2018. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään
6. toukokuuta 2018 mennessä. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 20. kesäkuuta
2019 asetuksen (EU) 2019/1150 oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä
verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten. Parlamentti hyväksyi
18. joulukuuta 2019 päätöslauselman terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksen
edellytyksistä digitaalisilla sisämarkkinoilla: kansalaisten voimaannuttaminen ja
terveemmän yhteiskunnan rakentaminen.
Parlamentin digitaalisten sisämarkkinoiden alalla aikaansaamalla lainsäädännöllä
edistetään talouskasvua EU:ssa 177 miljardilla eurolla joka vuosi. Vuonna 2019
julkaistun tutkimuksen[13] mukaan suurimmat hyödyt EU:n lainsäädännöstä saadaan
sähköisen viestinnän ja sähköisten palvelujen aloilla (86,1 miljardia euroa), tietovirtojen
ja tekoälyn aloilla (51,6 miljardia euroa) sekä yhteisen digitaalisen palveluväylän
(20 miljardia euroa), maarajoituksia koskevan asetuksen ja verkkoalustoja koskevien
säännösten (14 miljardia euroa) kattamilla aloilla. EU:n yhteensovitetuista toimista
covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi 17. huhtikuuta 2020 antamassaan
päätöslauselmassa parlamentti totesi, että covid-19-pandemian jälkeisen elvytys- ja
jälleenrakennuspaketin keskiössä on digitaalinen muutos, jotta voidaan polkaista
talous käyntiin.
Tekoälyä koskeva komission ehdotus julkaistiin huhtikuussa 2021 (COM(2021)0206).
Sitä odotettaessa parlamentti perusti tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän
erityisvaliokunnan, jonka tehtävänä on analysoida tekoälyn vaikutuksia EU:n talouteen.
Parlamentti hyväksyi 20. lokakuuta 2020 kolme päätöslauselmaa, joissa hahmotellaan,
kuinka unioni voi parhaiten säännellä tekoälyä ja turvata samalla teollis- ja
tekijänoikeudet, eettiset standardit ja siviilioikeudellisen vastuun. Parlamentin toiminta
tekoälyn alalla perustuu myös tieteelliseen tutkimukseen[14].
Parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) ja
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) järjestivät
21. huhtikuuta 2022 yhteisen julkisen kuulemisen tekoälysäädöstä koskevasta
komission ehdotuksesta. Tarkoituksena oli käsitellä komission ehdotukseen liittyviä

[11]Liger, Q. ym., Social Economy, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2016.
[12]van Veenstra, A. F. ym., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden
politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2013.
[13]Marcus, J. S. ym., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä
tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2019.
[14]Maciejewski, M. ym., Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection,
talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan
parlamentti, Luxemburg, 2020.
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keskeisiä kysymyksiä. Tätä varten on jo julkaistu mietintöluonnos ja esitetty
tarkistuksia: IMCO- ja LIBE-valiokuntien lopullinen äänestys on määrä järjestää
lokakuussa 2022, ja täysistuntoäänestys on määrä pitää marraskuun ensimmäisessä
Strasbourgin-istunnossa.
Jäsenvaltioiden lakeja ja määräyksiä koskevan tiedon saatavuus on ratkaisevan
tärkeää digitaalisten sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle. Talous-, tiede- ja
elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö julkaisi marraskuussa 2020 IMCO-valiokunnan
pyynnöstä tekemänsä tutkimuksen[15] ”Legal obstacles in Member States to
Single Market rules”. Tässä tutkimuksessa todettiin, että monet esteistä,
joiden vuoksi digitaaliset sisämarkkinat eivät saavuta potentiaaliaan, eivät koske
yksinomaan digitaalisia palveluja. Kymmenillä, osana digitaalisten sisämarkkinoiden
strategiaa toteutetuilla lainsäädäntötoimilla pyrittiin kuitenkin puuttumaan rajatylittävän
verkkokaupan esteisiin. Luotettavan tiedon puute jäsenvaltioiden laeista ja
määräyksistä on myös ongelma, mutta yhteinen digitaalinen palveluväylä (asetus (EU)
2018/1724) auttaa ratkaisemaan sen, kunhan se on täysimääräisesti käytettävissä
vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän lisäksi IMCO-valiokunnalle tehdyssä,
lokakuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa[16] tarkasteltiin keskitettyjä asiointipisteitä
ja muita tietopalveluja. Siinä todettiin, että on tarpeen parantaa seurantaa
ja täytäntöönpanon valvontaa yhteisestä digitaalisesta palveluväylästä annetun
asetuksen säännösten ohella.
Jotta digitaalisten sisämarkkinoiden perustamista voitaisiin vielä tästäkin nopeuttaa,
parlamentti hyväksyi 20. lokakuuta 2020 valiokunta-aloitteisen mietinnön digitaalisia
palveluja koskevasta säädöksestä. Mietinnössä se suositti, että ehdotetun paketin
olisi vahvistettava sisämarkkinoita ja taattava samalla korkeatasoinen kuluttajansuoja,
siinä olisi taattava, että verkossa ja verkon ulkopuolella harjoitettavaa taloudellista
toimintaa kohdellaan samalla tavoin, siinä olisi taattava avoimuus, kunnioitettava
perusoikeuksia ja -vapauksia ja se olisi ulotettava kattamaan kolmansiin maihin
sijoittautuneiden yritysten toiminta, kun se liittyy kuluttajiin unionissa. Päätöslauselma
laadittiin tieteellisten tutkimustulosten pohjalta, jotka oli saatu työpajasta[17] ja IMCO-
valiokunnan tilaamista tutkimuksista.
Komissio toimitti 15. joulukuuta 2020 ehdotuksensa digitaalipalveluja koskevaksi
säädöspaketiksi parlamentille ja neuvostolle yhteispäätösmenettelyn mukaisesti.
Paketti koostuu kahdesta lainsäädäntöaloitteesta: digitaalisia palveluja koskevasta
säädöksestä ja digitaalisia markkinoita koskevasta säädöksestä. Sen päätavoitteena
on luoda turvallisempi digitaalinen alue, jossa digitaalisten palvelujen käyttäjien
perusoikeuksia suojellaan, ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset innovoinnin,
kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi unionin sisämarkkinoilla ja maailmanlaajuisesti.
IMCO-valiokunta äänesti digitaalisia markkinoita koskevasta säädöksestä 16.
toukokuuta 2022 ja hyväksyi alustavan poliittisen yhteisymmärryksen. IMCO-valiokunta

[15]Dahlberg, E. ym., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden
politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
[16]Salsas-Forn, P. ym., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market, talous-, tiede-
ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti,
Luxemburg, 2020.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
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hyväksyi 16. kesäkuuta 2022 alustavan poliittisen yhteisymmärryksen digitaalisia
palveluja koskevasta säädöksestä. Lopullinen äänestys molemmista säädöksistä
järjestettiin heinäkuussa 2022. Kun EU:n lainsäätäjät ovat hyväksyneet asetukset
virallisesti, ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan 20 päivän
kuluttua niiden julkaisemisesta. Säännöt tulevat voimaan 15 kuukautta myöhemmin.
Eräässä digipalvelusäädöstä ja digimarkkinasäädöstä koskevien ehdotusten kannalta
merkityksellisessä tutkimuksessa[18] tarkasteltiin erityisesti kohdennetun mainonnan
vaikutuksia kuluttajiin ja mainosmarkkinoihin. Lisää tiedemaailman ja markkinoiden
näkemyksiä saatiin työpajassa[19], jossa tarkasteltiin ehdotusten vaikutuksia ja puutteita
niiden nykyisessä muodossa sekä Facebookin väärinkäytöksiä paljastaneen Frances
Haugenin kuulemisessa (tämä teki selkoa joistakin suurten teknologiayhtiöiden
väärinkäytöksistä). Sekä digipalvelusäädöstä että digimarkkinasäädöstä koskeviin
ehdotuksiin otettiin paljon tekstiä IMCO-valiokunnan lokakuussa 2020 antamasta
valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä. Parlamentti siis osoitti, että se voi auttaa
lainsäädäntöohjelman laatimisessa, vaikka sillä ei ole suoraa aloiteoikeutta.
Helmikuussa 2022 julkaistiin tutkimus[20] sosiaalisen median vaikuttajien vaikutuksesta
mainontaan ja kuluttajansuojaan sisämarkkinoilla. Tutkimuksessa haluttiin selvittää,
missä määrin vaikuttajat ovat vastuussa harhaanjohtavan tiedon levittämisestä
ja vaarallisten tuotteiden myynninedistämisestä. Tutkimuksen tulokset vaikuttavat
todennäköisesti tulevaan lainsäädäntöön, jota aiheesta annetaan vaalikauden
jälkipuoliskolla. Sosiaalisen median vaikuttajien alalla, joka on kasvanut merkittävästi
viime vuosina, käytetään usein harhaanjohtavia viestejä heikossa asemassa
oleviin kuluttajiin lähestymiseksi. Digipalvelusäädöksessä ja digimarkkinasäädöksessä
puolestaan keskitytään lisäämään avoimuutta ja sääntelemään verkkoalustojen
portinvartijoita. Kyseessä on kaksi arkaluontoista aihetta sosiaalisen median
vaikuttajien alalla.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[18]Fourgberg, N. ym., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
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Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2021.
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tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2021.
[20]Michaelsen, F., Collini, L. ym., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market,
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