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25.11.2014 B8-0286/7 

Tarkistus  7 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 

toteuttamaan osana kokonaisvaltaista 

strategiaa pitkäjänteisiä toimia nykyisten 

sääntöjen täytäntöönpanemiseksi ja niiden 

täytäntöönpanon valvomiseksi, jotta 

voidaan puuttua kaikkiin digitaalisten 

sisämarkkinoiden kehittymistä tällä 

hetkellä haittaaviin esteisiin; katsoo, että 

näiden toimien on oltava keskeisellä sijalla 

EU:n pyrkiessä luomaan talouskasvua ja 

parantamaan työllisyyttä sekä 

vahvistamaan kilpailukykyään ja häiriöiden 

sietokykyään globaalissa taloudessa; 

1. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 

osana kokonaisvaltaista strategiaa 

jatkuvasti ponnistelemaan nykyisten 

sääntöjen täytäntöön panemiseksi ja niiden 

täytäntöönpanon valvomiseksi ja siten 

puuttumaan kaikkiin digitaalisten 

sisämarkkinoiden kehittymistä tällä 

hetkellä haittaaviin esteisiin samalla, kun 

varmistetaan, että toimenpiteiden 

vaikutukset on arvioitu ja niiden 

soveltuvuus tulevaisuutta ja digitaalista 

aikakautta varten on varmistettu; katsoo, 

että näiden toimien on oltava keskeisellä 

sijalla EU:n pyrkiessä luomaan 

talouskasvua ja parantamaan työllisyyttä 

sekä vahvistamaan kilpailukykyään ja 

häiriöiden sietokykyään globaalissa 

taloudessa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Tarkistus  8 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. korostaa erityisesti verkkokaupan 

potentiaalia, joka arvioiden mukaan 

säästäisi kuluttajilta yli 11,7 miljardia 

euroa vuodessa, jos he voisivat valita 

verkko-ostoksensa koko EU:n alueen 

tavaroista ja palveluista; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Tarkistus  9 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa tarvetta puuttua digitaaliseen 

kahtiajakoon ja torjua sitä, jotta 

digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia 

mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 

täysimääräisesti ja jotta voidaan taata, että 

kaikki kansalaiset heidän tulotasoonsa, 

sosiaaliseen tilanteeseensa, 

maantieteelliseen sijaintiinsa, terveyteensä 

tai ikäänsä katsomatta voivat osallistua 

yhteiskuntaan digitaalisella aikakaudella; 

3. korostaa tarvetta puuttua digitaaliseen 

kahtiajakoon ja torjua sitä, jotta 

digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia 

mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 

täysimääräisesti ja jotta kaikki kansalaiset 

heidän tulotasoonsa, sosiaaliseen 

tilanteeseensa, maantieteelliseen 

sijaintiinsa, terveyteensä tai ikäänsä 

katsomatta voivat osallistua yhteiskuntaan 

digitaalisella aikakaudella; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Tarkistus  10 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. panee erityisesti merkille, että on 

kiinnitettävä huomiota kuluttajien ja 

yrittäjien edessä oleviin verkkokaupan 

esteisiin, joita ovat muun muassa 

verkkopalvelut, digitaalisten sisältöjen 

saatavuus, petosten estäminen, 

verkkosivustojen rekisteröinti, mainonta 

ja merkinnät;  

Or. en 



 

AM\1041556FI.doc  PE539.009v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

25.11.2014 B8-0286/11 

Tarkistus  11 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että kaikkien digitaalisiin 

sisämarkkinoihin liittyvien 

lainsäädäntöehdotusten on oltava EU:n 

perusoikeuskirjan mukaisia, jotta siihen 

kirjatut oikeudet turvataan kaikilta osin 

digitaalisessa ympäristössä; 

2. kehottaa noudattamaan perusoikeuksia 

digitaalisten sisämarkkinoiden 

kehittämisen yhteydessä, jotta 

varmistetaan Euroopan kansalaisten 

täysimääräinen suoja digitaalisessa 

maailmassa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Tarkistus  12 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota varmistamaan 

palvelujen sisämarkkinoiden ripeän 

täytäntöönpanon sekä kuluttajien 

oikeuksista annetun direktiivin säännösten 

ja vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 

verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevien 

säännösten täytäntöönpanon ja 

täytäntöönpanon valvonnan ja 

keventämään samalla hallinnollista 

rasitusta; 

4. kehottaa komissiota varmistamaan 

palvelujen sisämarkkinoiden ripeän 

täytäntöönpanon kannustamalla palveluja 

koskevaa alakohtaista lähestymistapaa 

kasvun luomiseksi eniten taloudellista 

potentiaalia omaavilla aloilla, kuten 

yrityspalvelut ja vakuutusala, sekä 

kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin 

säännösten ja vaihtoehtoista riidanratkaisua 

ja verkkovälitteistä riidanratkaisua 

koskevien säännösten täytäntöönpanon ja 

täytäntöönpanon valvonnan ja 

keventämään samalla hallinnollista 

rasitusta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

25.11.2014 B8-0286/13 

Tarkistus  13 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa hyväksymään nopeasti 

uudistetun tietosuojapaketin, jotta yhtäältä 

korkeatasoinen tietosuoja, käyttäjien 

turvallisuus ja henkilöiden mahdollisuus 

hallita henkilötietojaan sekä toisaalta 

vakaa, ennustettavissa oleva 

lainsäädäntöympäristö, jossa yritykset 

voivat toimia menestyksekkäästi 

tehokkailla sisämarkkinoilla loppukäyttäjiä 

hyödyttävällä tavalla, investointeja 

edistävät tasapuoliset toimintaedellytykset 

ja EU:n houkuttelevuutta yritysten 

kohdealueena edistävä ympäristö ovat 

asianmukaisessa tasapainossa keskenään; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

osoittamaan tarvittavat resurssit 

verkkorikollisuuden torjumiseen 

lainsäädäntötoimenpitein ja 

lainvalvontaviranomaisten yhteistyön 

avulla sekä jäsenvaltioiden että EU:n 

tasolla; 

5. kehottaa hyväksymään nopeasti 

uudistetun tietosuoja-asetuksen, jotta 

yhtäältä korkeatasoinen tietosuoja, 

käyttäjien turvallisuus ja henkilöiden 

mahdollisuus hallita henkilötietojaan sekä 

toisaalta vakaa, ennustettavissa oleva 

lainsäädäntöympäristö, jossa yritykset, 

innovointi ja talouskasvu voivat toimia 

menestyksekkäästi tehokkailla 

sisämarkkinoilla loppukäyttäjiä 

hyödyttävällä tavalla sekä investointeja 

edistävät tasapuoliset toimintaedellytykset 

ja EU:n houkuttelevuutta yritysten 

kohdealueena edistävä ympäristö ovat 

asianmukaisessa tasapainossa keskenään; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

osoittamaan tarvittavat resurssit 

verkkorikollisuuden torjumiseksi 

lainsäädäntötoimenpitein ja 

lainvalvontaviranomaisten yhteistyön 

avulla sekä jäsenvaltioiden että EU:n 

tasolla, etenkin Europolin European 

Cybercrime Centerin (EC3) 

hyödyntämisen kautta; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Tarkistus  14 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa, että digitaalisilla sisämarkkinoilla 

on huolehdittava yritysten tasapuolisista 

toimintaedellytyksistä, jotta taataan 

kukoistava digitaalitalous EU:ssa; 

korostaa, että EU:n kilpailusääntöjen 

perinpohjaisen täytäntöönpanon 

varmistaminen digitaalisilla 

sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää 

markkinoiden kasvun, kuluttajien 

ulottuvilla olevien palvelujen ja valikoiman 

sekä kilpailukyvyn kannalta pitkällä 

aikavälillä; 

7. toteaa, että digitaalisilla sisämarkkinoilla 

on huolehdittava yritysten tasapuolisista 

toimintaedellytyksistä, jotta taataan 

kukoistava digitaalitalous EU:ssa; 

korostaa, että EU:n kilpailusääntöjen 

perinpohjaisen täytäntöönpanon 

varmistaminen digitaalisilla 

sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää 

markkinoiden kasvun, kuluttajien 

ulottuvilla olevien palvelujen ja valikoiman 

sekä kilpailukyvyn kannalta pitkällä 

aikavälillä; korostaa, että on tärkeää 

myöntää kuluttajille sama suoja verkossa 

kuin perinteisilläkin markkinoilla; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Tarkistus  15 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. painottaa valtavien tietomäärien 

analysoinnin mahdollisuuksia kasvun 

luomisessa sekä innovoinnin, tutkimuksen 

ja kehittämisen helpottamisessa 

terveydenhoidon kaltaisilla aloilla; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Tarkistus  16 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että hakukoneita käytettäessä 

hakuprosessin ja -tulosten olisi oltava 

puolueettomia, jotta internethaut toteutuvat 

syrjimättömästi, jotta kilpailua on 

enemmän ja käyttäjillä ja kuluttajilla on 

enemmän valinnanvaraa ja jotta 

tietolähteiden monipuolisuus säilyy; toteaa 

siksi, että hakukoneiden suorittaman 

indeksoinnin, arvioinnin, esitystavan ja 

järjestykseen asettamisen on oltava 

puolueetonta ja avointa ja että 

hakukoneiden on taattava toisiinsa 

kytköksissä olevien palvelujen osalta täysi 

avoimuus hakutuloksia esitettäessä; 

kehottaa komissiota estämään 

hakukoneoperaattoreiden mahdollisuus 

väärinkäytöksiin toisiinsa kytköksissä 

olevien palvelujen markkinoinnissa; 

11. korostaa, että hakukoneita 

ohjelmoitaessa hakuprosessin ja -tulosten 

olisi oltava puolueettomia, jotta 

internethaut toteutuvat syrjimättömästi, 

jotta kilpailua on enemmän ja käyttäjillä ja 

kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa ja 

jotta tietolähteiden monipuolisuus säilyy; 

toteaa siksi että hakukoneiden suorittaman 

indeksoinnin, arvioinnin, esitystavan ja 

järjestykseen asettamisen on oltava 

puolueetonta ja avointa ja että 

hakukoneiden on taattava toisiinsa 

kytköksissä olevien palvelujen osalta täysi 

avoimuus hakutuloksia esitettäessä; 

kehottaa komissiota estämään 

hakukoneoperaattoreiden mahdollisuus 

väärinkäytöksiin toisiinsa kytköksissä 

olevien palvelujen markkinoinnissa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Tarkistus  17 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että kaikkea 

internetliikennettä olisi kohdeltava 

yhdenvertaisesti, syrjimättä, rajoituksitta 

tai häiriöittä riippumatta lähettäjästä, 

vastaanottajasta, tyypistä, sisällöstä, 

laitteesta, palvelusta tai sovelluksesta; 

9. luottaa vakaasti avoimen internetin 

periaatteeseen, jossa tietoliikenteeseen 

suhtaudutaan yhtäläisesti ja syrjimättä; 

ymmärtää kuitenkin, että internetin 

käytön lisääntyminen etenkin 

verkkotelevision muodossa on lisännyt 

palveluntarjoajiin kohdistuvaa painetta 

käyttää liikennehallinnan välineitä 

verkkokapasiteetin hallitsemiseksi 

tehokkaalla tavalla; katsoo, että alan 

lainsäädännössä on tästä lähtien 

asetettava kuluttajansuoja etusijalle 

samalla, kun mahdollistetaan tarpeellinen 

liikenteenhallinta ja erityispalvelut niissä 

tapauksissa, joissa niistä ei ole aineellista 

haittaa muille käyttäjille, ja antaa samalla 

viranomaisille kyvyn toimia rikollisuutta 

vastaan; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Tarkistus  18 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. on tyytyväinen, että komissio on 

ilmoittanut tutkivansa tarkemmin 

hakukoneisiin liittyviä käytäntöjä ja 

digitaalisia markkinoita yleensä; 

12. on tyytyväinen, että komissio on 

ilmoittanut tutkivansa tarkemmin 

hakukoneisiin liittyviä käytäntöjä ja 

digitaalisia markkinoita yleensä; panee 

merkille, että komissiolla on mahdollisuus 

panna täytäntöön korjauksia mahdollisissa 

kilpailua koskevissa ongelmissa; katsoo, 

että yksittäisillä kilpailutoimilla ja 

digitaalisten sisämarkkinoiden 

parantamiseen pyrkivillä yleisillä aloitteilla 

on erilaiset päämäärät, ja ne pitäisi nähdä 

toisistaan erillisinä etenkin suhteessa 

poliittisiin aloitteisiin, joiden suhteen on 

noudatettava paremman sääntelyn 

periaatteita; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Tarkistus  19 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. pitää myönteisenä Marrakeshin 

sopimusta, jolla helpotetaan 

näkövammaisten mahdollisuuksia 

tutustua kirjoihin, ja kehottaa kaikkia 

sopimuspuolia ratifioimaan sopimuksen; 

katsoo, että Marraskeshin sopimus on 

askel eteenpäin, mutta jäljellä on vielä 

paljon tekemistä, jotta näkövammaisten 

henkilöiden lisäksi muutkin vammaiset 

henkilöt voivat tutustua sisältöihin 

paremmin; pitää tärkeänä 

käyttömahdollisuuksien parantamista 

edelleen laajalla alalla tekijänoikeuksista 

ja hakukoneista teleoperaattoreihin; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Tarkistus  20 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. toteaa, että pilvipalveluista voi tulla 

merkittävä väline digitaalisten 

sisämarkkinoiden kehityksen kannalta ja ne 

voivat tarjota taloudellisia etuja etenkin pk-

yrityksille vähentämällä 

tietotekniikkainfrastruktuurin tarvetta ja 

muita kustannuksia; korostaa kuitenkin, 

että jos pilvipalveluja tarjoavat vain 

muutamat suuret palveluntarjoajat, yhä 

suurempi osa tiedoista kerääntyy näille 

palveluntarjoajille; muistuttaa lisäksi, että 

pilvipalveluihin sisältyy myös riskejä 

käyttäjille, erityisesti kun on kyse 

arkaluonteisista tiedoista; kehottaa 

panemaan asianmukaisesti täytäntöön 

eurooppalaisen strategian 

kilpailukykyisistä ja turvallisista 

pilvipalveluista; 

17. toteaa, että kuten Euroopan 

yhdentymisen toteutumattomuutta 

koskevassa tutkimuksessa korostettiin, 

pilvipalveluista voi tulla merkittävä väline 

digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksen 

kannalta ja ne voivat tarjota taloudellisia 

etuja etenkin pk-yrityksille vähentämällä 

IT-infrastruktuurin tarvetta ja muita 

kustannuksia; korostaa kuitenkin, että jos 

pilvipalveluja tarjoavat vain muutamat 

suuret palveluntarjoajat, yhä suurempi osa 

tiedoista kerääntyy näille 

palveluntarjoajille; kehottaa panemaan 

asianmukaisesti täytäntöön eurooppalaisen 

strategian kilpailukykyisistä ja turvallisista 

pilvipalveluista; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Tarkistus  21 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota omaksumaan 

johtoaseman pilvipalvelujen 

kansainvälisten normien ja eritelmien 

edistämisessä, mikä mahdollistaisi 

yksityisyyttä kunnioittavien, luotettavien, 

hyvin yhteentoimivien, turvallisten ja 

energiatehokkaiden pilvipalvelujen 

käyttöönoton olennaisena osana unionin 

tulevaa teollisuuspolitiikkaa; korostaa, että 

kuluttajien luottamus ja kilpailukyky 

varmistetaan luotettavuudella, 

turvallisuudella ja tietosuojalla; 

18. kehottaa komissiota omaksumaan 

johtoaseman pilvipalvelujen 

kansainvälisten normien ja määritysten 

edistämisessä, mikä mahdollistaisi 

yksityisyyttä kunnioittavien, luotettavien, 

helposti saatavilla olevien, hyvin 

yhteentoimivien, turvallisten ja 

energiatehokkaiden pilvipalvelujen 

käyttöönoton olennaisena osana unionin 

tulevaa teollisuuspolitiikkaa; korostaa, että 

kuluttajien luottamus ja kilpailukyky 

varmistetaan luotettavuudella, 

turvallisuudella ja tietosuojalla; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/22 

Tarkistus  22 

Vicky Ford 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. korostaa, että internetin 

turvallisuudesta on huolehdittava 

erityisesti lasten vuoksi ja että lasten 

hyväksikäyttö on estettävä sellaisilla 

keinoilla, joilla laittomat lasten 

hyväksikäyttökuvat internetissä havaitaan 

ja hävitetään, ja että lasten ja nuorten 

pääsy ikärajalla suojattuihin sisältöihin 

on estettävä; 

Or. en 

 

 


