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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman kuluttajien 
luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön1,

1. toteaa, että tieto- ja viestintätekniikat (TVT) on saatettava kaikkien 
yhteiskuntaryhmien saataville, ja huomauttaa, että ne ovat tulevaisuudessa keskeinen 
tuottavuuden ja taloudellisen kilpailukyvyn veturi ja tärkeä verkkokaupan 
yhtenäismarkkinoita edelleen lujittava tekijä; katsoo, että niiden menestymisen 
varmistamiseksi kuluttajat ja kansalaiset on asetettava keskeiseen asemaan 
kehitettäessä digitaalista asialistaa, jonka päämääränä on oltava nostaa Eurooppa tieto-
ja viestintätekniikoiden alan johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi;

2. painottaa luovan sisällön tuotantoalojen merkitystä tietoyhteiskunnassa, sillä nopeasti 
kasvavina ja dynaamisina ne edistävät kasvua ja työllisyyttä;

3. kehottaa komissiota julkaisemaan vuotuisen katsauksen, jossa käsitellään sitä, miten 
jäsenvaltioissa on edistytty pantaessa täytäntöön sellaisia erityisiä politiikan välineitä 
kuin laajakaista, tietoyhteiskuntaan osallistuminen, sähköiset terveydenhuoltopalvelut, 
verkko-oppiminen ja sähköinen liiketoiminta, ja jossa osoitetaan, miten mainittuja 
välineitä on muutettu innovatiivisesti, jotta kuluttajille voidaan tarjota TVT-alan 
uusimman kehityksen mukaista palvelua, sekä edistämään mahdollisimman monien 
viranomaispalvelujen tarjoamista kuluttajille myös sähköisinä, mutta tunnustaa, että 
kansalaisia kautta unionin on valistettava, jotta tieto- ja viestintätekniikoista saadaan 
kaikki hyöty irti;

4. on tyytyväinen komission jäsenen Kroesin ilmaisemaan näkemykseen, että 
digitaalinen asialista on uskottava vain, jos sekä yksityishenkilöille että pienyrittäjille 
taataan rajoittamattomat käyttöoikeudet, ja pyytää komissiota antamaan ehdotuksia 
digitaalisen kuilun kaventamiseksi;

5. kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laajentamaan digitaalista 
lukutaitoa edistäviä toimintalinjojaan, jotta kaikki kansalaiset osaisivat käyttää 
verkkoteknologiaa päivittäisessä elämässään ja jotta voidaan kehittää uusia sosiaalisia, 
taloudellisia ja yrittäjyyttä tukevia mahdollisuuksia;

6. pitää verkkovierailuhintoja koskevan lainsäädännön nopeaa täytäntöönpanoa 
myönteisenä; painottaa tarvetta seurata edelleen jatkuvasti EU:n 
matkaviestinverkkojen verkkovierailuhintoja, datapalvelujen verkkovierailu mukaan 
lukien, jotta sisämarkkinoiden toiminnasta saadaan moitteettomasti toimivaa, 
kuluttajakeskeistä ja kilpailukykyistä;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0287.
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7. painottaa, että komission ja jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia 
verkkoturvallisuuden parantamiseksi ja tiedotettava kansalaisille tavoista ehkäistä 
verkkoteknologiaan liittyviä vaaroja ja lisätä heidän luottamustaan uusiin teknisiin 
välineisiin;

8. korostaa tarvetta poistaa rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin esteitä ja lisätä 
kuluttajien luottamusta siihen kehittämällä tehokas Euroopan digitaalisia 
sisämarkkinoita koskeva politiikka parantamalla verkkopalveluiden (kuten kirjojen 
sekä audiovisuaalisen ja musiikkisisällön lataaminen verkosta) kilpailukykyä, 
käytettävyyttä, ylikansallista tarjontaa ja avoimuutta Euroopassa tekijänoikeuksia 
kunnioittaen ja mahdollisimman hyvän kuluttajansuojan varmistaen sekä tekemällä 
loppu maantieteellisestä syrjinnästä (esimerkiksi asuinmaan tai luottokortin 
myöntämismaan perusteella);

9. korostaa, että jäsenvaltioissa on tehtävä enemmän aloitteita, joilla parannetaan yleisön 
tietoteknisiä taitoja;  huomauttaa, että on tärkeää kehittää unionin kansalaisten 
tietoteknisiä taitoja, jotta he voisivat käyttää täysin hyväksi verkon tarjoamat
mahdollisuudet ja osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan; korostaa näin luotavia 
mahdollisuuksia rajatylittävään kaupankäyntiin ja sähköisten palvelujen käyttöön; 

10. tunnustaa tietoyhteiskunnan kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia selventävän 
käyttäjien oikeuksia koskevan eurooppalaisen peruskirjan käyttöönoton tärkeyden; 
katsoo, että peruskirjaan olisi sisällytettävä erityisesti digitaaliseen sisältöön liittyvät 
käyttäjien oikeudet ja että siinä olisi taattava yhteentoimivuuden perustaso (etenkin 
julkishallinnon osalta) ja standardit, erityisesti mitä tulee yksityisyyden suojaan ja 
haavoittuvassa asemassa olevien käyttäjien suojelemiseen (kuten internet-sivustojen 
luettavuuden parantaminen vammaisten kannalta); painottaa, että käyttäjien oikeuksia 
koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa olisi myös otettava huomioon kirjailijoiden, 
kustantajien ja sisällöntuottajien henkisen omaisuuden suoja; painottaa, että 
käyttäjien oikeuksia koskevaan eurooppalaiseen peruskirjaan olisi myös sisällytettävä 
nykyiset tekijänoikeutta koskevat periaatteet ja tasapainotettava oikeudenhaltijoiden 
oikeudet ja yleisön oikeus käyttää sisältöä (etenkin luovaa sisältöä) ja saada tietoa;
pitää tärkeänä asettaa periaatteeksi, että tekijänoikeusrikkomuksista langetetaan 
seuraamuksia ensisijaisesti kaupallisille toimijoille eikä yksityisille kansalaisille;

11. korostaa, että tietosuojan ja piratismin torjunnan kaltaisten haasteiden käsittely 
edellyttää globaalia toimintatapaa; kehottaa Euroopan unionia ja internetin 
hallintofoorumia tiiviiseen yhteistyöhön;

12. painottaa, että vahva digitaalinen asialista on tärkeä väline sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisessa, sillä sen avulla poistetaan hallinnollisia ja sääntelystä johtuvia 
rajatylittävän kaupan esteitä ja parannetaan luottamusta sähköisiin palveluihin; panee 
merkille sähköisten palvelujen ja tuotteiden yhtenäismarkkinoiden pirstoutuneisuuden; 
pyytääkin komissiota kuromaan umpeen digitaalista kuilua muun muassa tehostamalla 
rajatylittävää sääntöjen noudattamisen valvontaa ja oikeussuojaa; 

13. panee merkille, että oikeudelliset puitteet, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat tukea 
taloudellisesti yleispalvelujen tarjontaa, ovat täysin vanhentuneet; vaatii komissiota 
esittämään viipymättä kauan odotetun yleispalvelujen uudelleentarkastelun, jottei 
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estettäisi uusia aloitteita, joilla edistetään suuren tiedonsiirtonopeuden mahdollistavia 
laajakaista- ja langattomia yhteyksiä; 

14. panee merkille valtiontukisääntöjen monitulkintaisuudet, jotka saattavat vaikuttaa 
yhteisön tukemiin laajakaistapalveluihin ja erityisesti viranomaisten kykyyn vahvistaa 
omat verkkovaatimuksensa uusien investointien pohjaksi; pyytää komissiota 
ratkaisemaan pikaisesti nämä ongelmat;  

15. painottaa tarvetta turvata vammaisille loppukäyttäjille yhtäläinen samantasoisten 
palvelujen saatavuus muiden loppukäyttäjien kanssa, kuten Euroopan parlamentti vaati 
yleispalveluja ja käyttäjien oikeuksia koskevan direktiivin uudelleentarkastelun 
yhteydessä; pyytää komissiota ottamaan vammaisten käyttäjien tarpeet 
mahdollisimman täydellisesti huomioon "2015.eu-asialistassa";

16. painottaa tarvetta panna täysimääräisesti täytäntöön uusi sähköisen viestinnän 
sääntelykehys, jotta voidaan avata sähköisen viestinnän verkkojen, tuotteiden ja 
palvelujen markkinat kilpailulle, varmistaa vakaa sijoitusympäristö investoinneille 
uuteen teknologiaan ja luoda tehokkaat tietoyhteiskunnan palvelujen sisämarkkinat; 
korostaa, että kilpailua edistävä talouden sääntely voidaan lopettaa vasta, kun 
markkinat ovat täysin avoimet kilpailulle.
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