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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon ”Euroopan teollisuuden digitalisointi 

– täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista” (COM(2016)0180); palauttaa mieliin unionin 

tavoitteen nostaa teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä; korostaa tärkeää roolia, joka digitalisoinnilla voi olla tässä yhteydessä ja sen 

mahdollisesti tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia; korostaa, että on kiireellisesti 

laadittava kunnianhimoinen ja johdonmukainen unionin strategia, jossa saatetaan yhteen 

erilaiset unionin aloitteet ja koordinoidaan kansalliset ja alueelliset pyrkimykset, vältetään 

pirstaloituminen ja maksimoidaan kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten mahdollisuudet; 

2. korostaa, että digitalisointi on vaikuttanut kaikkiin talouden aloihin ja että Euroopan on 

tartuttava tähän tilaisuuteen tehostaakseen kansainvälistä kilpailukykyään; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen unionin sisämarkkinoita Euroopan 

teollisuuden lujittamiseksi mukaan luettuina pk- ja uusyritykset, varmistamaan 

johdonmukaisen sääntelykehyksen ja poistamaan perusteettomat esteet, vähentämään 

byrokratiaa ja uudistamaan sääntelyä; 

3. tähdentää, että tutkimukseen ja innovointiin, infrastruktuureihin, kyberturvallisuuteen, 

tietosuojaan, sähköiseen hallintoon ja digitaalisiin taitoihin on investoitava riittävästi ja 

että niitä varten tarvitaan johdonmukainen sääntelykehys; korostaa, että EU on tässä 

asiassa kilpailijoitaan jäljessä, että tällaisiin investointeihin tarvitaan lisää resursseja ja että 

olisi hyödynnettävä täysimääräisesti olemassa olevien rahastojen ja yksityisten 

investointien kannustimien tarjoamaa potentiaalia ja synergiaa; katsoo, että komission 

olisi puututtava tehokkaasti näihin haasteisiin; kehottaa komissiota selkeyttämään jo 

toteutettujen ja tulevien digitalisointiprosessia helpottavien aloitteiden rahoitusta 

erityisesti ESIR:n, ERI-rahastojen, Horisontti 2020:n sekä niiden välisten mahdollisten 

synergioiden osalta sekä selkeyttämään arvioituja jäsenvaltioiden kansallisista 

talousarvioista saatavia osuuksia; kehottaa komissiota tutkimaan julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuuksien ja yhteisten teknologia-aloitteiden vaikutusta Horisontti 

2020 -ohjelman tulevan väliarvioinnin yhteydessä; 

4. muistuttaa, että on olemassa 30 rinnakkaista kansallista ja alueellista aloitetta; pitää 

tärkeänä, että niiden synergioita ja ylikansallista yhteistoimintaa kehitetään, jotta voidaan 

varmistaa niiden parempi näkyvyys, lisäarvo ja resurssien tehokas käyttö; pitää 

valitettavana, että teollisuuden kilpailukyvyn ja digitalisoinnin alalla vallitsee kasvava 

maantieteellinen kuilu; kehottaa ulottamaan kiinteän ja matkapuhelinverkon erittäin 

nopeat verkkoinfrastruktuurit kaikille maantieteellisille alueille, myös maaseutualueille ja 

erillisalueille; kehottaa komissiota laatimaan kattavia tilastoja DESI-indeksin kaltaisten 

nykyisten tilastojen täydentämiseksi, jotta voidaan paremmin arvioida 

digitalisointiprosesseja eri alueilla ja aloilla; 

5. pitää myönteisenä komission aikomusta luoda kaikkialle unioniin digitaalisia 

innovointikeskittymiä, jotka saattaisivat yhteen olemassa olevat unionin ja kansalliset 

aloitteet; korostaa, että näiden keskittymien olisi tarjottava valmennusta ja konsultointia ja 

mahdollistettava parhaiden käytäntöjen vaihto; kehottaa komissiota varmistamaan, että 
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unionin tason yhteistyö ja investoinnit teollisuuden digitalisointiin johtavat 

maantieteellisen digitaalisen jaon pienenemiseen, olemassa olevien varojen parempaan 

koordinointiin sekä pk-yritysten digitalisointimahdollisuuksien lisääntymiseen; korostaa 

tässä yhteydessä, että on tärkeää tarjota mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille 

yrityksille digitaaliystävällinen ympäristö; 

6. korostaa vaaraa siitä, että voitot siirtyvät teollisuuden toimijoilta yksityisten digitaalisten 

alustojen omistajille ja että markkinat keskittyvät muutamien harvojen toimijoiden käsiin 

muodostaen siten käytännössä monopoleja erityisesti alustojen osalta; pitää tarpeellisena, 

että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarpeellisia, tehokkaita ja johdonmukaisia 

toimia ja tarvittaessa lainsäädäntöaloitteita, jotta varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu 

useiden toimijoiden välillä myös digitaalisessa ympäristössä; 

7. korostaa tarvetta laatia kiireesti standardointia koskeva tehokas suunnitelma ja varmistaa 

teollisuuden digitalisoinnin täysimääräinen yhteentoimivuus, esineiden internet ja 

autonomiset järjestelmät mukaan luettuina, sillä tämän päivän unionin tason toimitusketjut 

ja digitalisointi synnyttävät haasteita, jotka voidaan ratkaista ainoastaan Euroopan tasolla; 

kehottaa komissiota edistämään avoimien, yhteentoimivien ja kysyntävetoisten 

standardien kehittämistä kaikilla keskeisillä aloilla; pitää tervetulleena komission 

aikomusta varmistaa standardien soveltamisen kannalta olennaisten patenttien saatavuus 

oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; muistuttaa komissiota, että 

standardeja laadittaessa on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat näkökohdat ja 

varmistettava kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien asianmukainen osallistuminen 

globaalilla tasolla, unionin tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla, mukaan 

luettuina työmarkkinaosapuolet ja uudet toimijat; 

8. katsoo, että data- ja IT-infrastruktuurien turvallisuus ja siihen liittyvä luottamus 

digitaaliseen ympäristöön ovat keskeisiä teollisuuden digitalisoinnin kasvu- ja 

innovointipotentiaalin täyden hyödyntämisen kannalta työntekijöiden, kuluttajien ja 

yritysten eduksi, pk-yritykset ja uusyritykset mukaan luettuina; kannustaa lisäksi 

kaupallisten ohjelmistojen ja laitteiden valmistajia varmistamaan turvallisuutta ja 

turvatoimia koskevat normit saatavilla olevia uusimpia tekniikoita hyödyntäen; kehottaa 

teollisuutta panemaan ”sisäänrakennetun yksityisyyden suojan” ja ”oletustietosuojan” 

periaatteiden ohella täysimääräisesti täytäntöön myös ”sisäänrakennetun turvallisuuden” 

periaatteen; 

9. edistää edelleen unionin tason ponnisteluja kyberturvallisuuden alalla; kehottaa 

jäsenvaltioita panemaan viipymättä ja johdonmukaisesti täytäntöön verkko- ja 

tietoturvadirektiivin ja noudattamaan tiukasti yleistä tietosuoja-asetusta sekä tekemään 

tehokasta yhteistyötä, jotta kansalaisille ja yrityksille taataan turvallinen ympäristö 

EU:ssa; muistuttaa, että 80 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on kohdannut viimeksi 

kuluneen vuoden aikana vähintään yhden kyberturvallisuuteen liittyvän uhan1; pyytää 

tekemään uusia ja konkreettisia aloitteita, joilla opastetaan yrityksiä ja erityisesti pk-

yrityksiä vahvistamaan kestävyyttään kyberhyökkäyksiä vastaan, ja pitää myönteisenä 

komission hiljattain käynnistämää uutta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta 

kyberturvallisuuden alalla; 

                                                 
1 [1] The Global State of Information Security® http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-

security-survey.html 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
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10. uskoo, että digitalisoinnin olisi tarjottava kuluttajille lisää valinnanvaraa, enemmän 

käyttäjäystävällisiä ja räätälöityjä tuotteita ja lisää tietoa erityisesti tuotteiden ja palvelujen 

laadusta; 

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että kansalaisten oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan kunnioitetaan täysin 

digitaalisessa ympäristössä; painottaa, että on tärkeää panna asianmukaisesti täytäntöön 

yleinen tietosuoja-asetus, jotta varmistetaan sisäänrakennettua ja oletusarvoista 

yksityisyyden suojaa koskevan periaatteen täysimääräinen soveltaminen; pitää yhä 

tärkeämpänä tietojen omistajuutta ja vastuuta koskevien kysymysten ratkaisemista ja 

kehottaa komissiota arvioimaan edelleen näitä asioita koskevaa nykyistä 

lainsäädäntökehystä; katsoo, että kuluttajien olisi voitava vapaasti ja täysimääräisesti 

käyttää ja hyödyntää ostamiaan tuotteita ja palveluja (myös valita vapaasti 

korjauspalvelut) eivätkä datakysymykset saisi estää heitä; kehottaa komissiota 

selventämään ja määrittelemään yleisen tietosuoja-asetuksen yhteydessä joitakin 

vähimmäisvaatimuksia, jotka liittyvät työpaikalla kerättyyn dataan; 

12. korostaa, että eurooppalainen pilvipalvelualoite sekä datan vapaata liikkuvuutta koskeva 

lainsäädäntöehdotus, jolla pyritään poistamaan datan sijaintia koskevat perusteettomat 

rajoitukset, voivat edelleen vauhdittaa Euroopan teollisuuden digitalisointiprosessia 

erityisesti pk- ja uusyritysten osalta sekä välttää unionin sisämarkkinoiden 

pirstaloituminen; kehottaa komissiota valvomaan eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen 

hyväksymistä ja johdonmukaista täytäntöönpanoa, jotta mahdollistetaan nopea, luotettava 

ja saumaton datavirta ja datan käyttö; muistuttaa komissiota sen tiedonannossaan 

antamasta sitoumuksesta esittää datan vapaata liikkuvuutta unionissa koskeva 

lainsäädäntöehdotus, jotta voidaan poistaa kansallisiin lakeihin tai asetuksiin perustuvat 

aiheettomat sijaintipaikkavaatimukset tai ehkäistä niitä; 

13. kehottaa komissiota selventämään mahdollisimman pian autonomisesti toimivia 

järjestelmiä (kuten ajoneuvot ja miehittämättömät ilma-alukset) koskevia turva- ja 

vastuujärjestelmiä, jotta varmistetaan tehokas oikeudellinen kompensaatio 

vahinkotapauksissa ja yhdenmukaistetaan testausolosuhteet; pitää yhteentoimivuutta 

tarpeellisena erityisesti esineiden internetin alalla, jotta varmistetaan, että uusien 

teknologioiden kehittäminen tarjoaa lisämahdollisuuksia kuluttajille, joiden ei pitäisi olla 

pakko käyttää vain tiettyjä palveluntarjoajia; korostaa esineiden internetin, sovellusten ja 

ei-sisäänrakennettujen ohjelmien suojaan, turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä 

haasteita; korostaa, että esineiden internetin osalta valmistajat ovat keskeinen lähtökohta 

vastuujärjestelyjen tiukentamisessa, joka johtaa tuotteiden parempaan laatuun ja 

turvallisempaan ympäristöön, kun kyse on ulkoisesta käytöstä ja dokumentoidusta 

mahdollisuudesta päivityksiin; 

14. korostaa käynnissä olevan digitalisoinnin ja erityisesti teollisuuden digitalisoinnin erittäin 

merkittäviä seurauksia, mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskunnalle, liiketoiminnalle, 

työoloille ja työvoiman kysynnälle; pitää valitettavana, että komissio ei ole analysoinut 

teollisuuden digitalisoinnin sosiaalisia vaikutuksia, ja kehottaa komissiota toteuttamaan 

perusteellisen analyysin teollisuuden digitalisoinnin vaikutuksesta tässä yhteydessä ja 

esittämään sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2017 loppuun mennessä; 
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15. tunnustaa teollisuuden digitalisoinnin tarjoamat mahdollisuudet mutta korostaa myös 

tiettyjä haasteita, joita se aiheuttaa työpaikkojen kysynnälle, työskentelyoloille ja 

työntekijöiden oikeuksille erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa, ja korostaa tarvetta 

varmistaa työntekijöiden oikeuksien täysi kunnioittaminen ja riittävä sosiaaliturvan 

kattavuus digitaalisessa maailmassa; pitää tarpeellisena ottaa työmarkkinaosapuolet 

mukaan määrittelemään teollisuuden digitalisointia koskevia unionin tason ja kansallisia 

aloitteita; pitää myönteisenä, että komissio sitoutuu vastaamaan digitalisoinnin sosiaalisiin 

näkökohtiin liittyviin huolenaiheisiin yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa osana 

kattavaa vuoropuhelua ja järjestämään korkean tason pyöreän pöydän neuvotteluita ja 

eurooppalaisten sidosryhmien digitalisointia käsittelevän foorumin; 

16. toteaa, että digitaaliset taidot ovat tärkeitä nykypäivän työmarkkinoilla Euroopan alueiden 

osallistamisen ja kilpailukyvyn sekä digitaalisen syrjäytymisen torjumisen kannalta, 

erityisesti unionin uuden osaamisohjelman puitteissa; katsoo, että komission on 

edistettävä ja koordinoitava laadukasta koulutusta, elinikäistä oppimista ja ammatillista 

koulutusta muun muassa perus- ja jatkotason digitaalisten pätevyyksien ja taitojen alalla, 

kuten tietokoneiden käyttö, koodaus, ohjelmointi ja salaustekniikat, ja kannustaa 

välttämättömiin julkisiin ja yksityisiin investointeihin näillä aloilla; 

17. kehottaa kannustamaan laajempaa alueellista osallistumista, jotta voidaan vähentää 

innovointikuilua ja houkutella ammattilaisia Euroopan alueiden kehittämiseksi; pitää 

välttämättömänä tehdä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta voidaan 

ennakoida pitkän aikavälin digitaalitarpeita, ja pitää myönteisenä, että on perustettu 

digitaalialan taitoja ja työllisyyttä edistävä suuri koalitio ja muita alaa koskevia unionin 

aloitteita; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan digitaalisten pätevyyksien 

vastavuoroisen tunnustamisen siten, että luodaan eurooppalainen todistus- tai 

arvosanajärjestelmä; 

18. katsoo, että on kehitettävä yhteistyöhön perustuva digitaalinen ympäristö sekä alustoja, 

jotka osaltaan edistävät kyberavaruutta, joka tukee teollisuuden digitalisoinnin 

kehittämistä Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn tehostamiseksi. 
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