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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 kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY 
ja parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 
annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU1,

– ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kulutustavaroiden 
kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista2,

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY3,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 
annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY4,

– ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/29/EY5,

A. ottaa huomioon, että digitaaliset sisämarkkinat ovat ratkaisevan tärkeitä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa sekä merkittävä askel sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin tavoitteiden saavuttamisessa ja EU:ssa vallitsevan talous- ja 
rahoituskriisin ratkaisemisessa;

B. ottaa huomioon, että EU:n laajuiset laajakaistaverkot, kaikkien kansalaisten yleiset ja 
yhtäläiset mahdollisuudet käyttää internet-palveluja sekä tietoverkon neutraaliuden 
takaaminen ovat perusedellytys eurooppalaisen pilvipalvelujärjestelmän kehittämiselle;

C. ottaa huomioon, että Verkkojen Eurooppa -välineen tarkoituksena on muun muassa 
laajentaa laajakaistaverkkoa unionissa;

D. ottaa huomioon, että pilviteknologian etuja ovat kustannussäästöt, uusien työpaikkojen ja 
liiketoimintamahdollisuuksien luominen, joustavuus (tiedon varastointiin liittyvien 
valmiuksien mukauttaminen tarpeisiin), (työntekijöiden, yritysten ja kansalaisten) 
liikkuvuus, mahdollisten mittakaavaetujen ansiosta parantunut kilpailukyky ja uusiin 
palveluihin liittyvä innovaatiopotentiaali, josta erityisesti pk-yritykset lopulta hyötyvät;

                                               
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.
2 EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12.
3 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
4 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
5 EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
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E. katsoo, että pilvipalveluilla olisi edistettävä pk-yritysten integrointia vähentämällä 
markkinoille pääsyn esteitä (esimerkiksi alentamalla tietotekniikan infrastruktuurin 
kustannuksia);

F. ottaa huomioon, että tietosuojaa koskevien eurooppalaisten oikeusnormien noudattaminen 
on välttämätön edellytys eurooppalaiselle pilvijärjestelmälle;

G. toteaa, että pilvipalveluja kehittämällä olisi edistettävä luovuutta, niin että se koituu sekä 
oikeudenhaltijoiden että käyttäjien eduksi; toteaa lisäksi, että prosessin aikana olisi 
vältettävä vääristymien syntymistä sisämarkkinoilla ja että kuluttajien ja yritysten 
luottamusta pilvipalveluihin olisi lisättävä;

1. on tietoinen pilvipalvelujen tarjoamista suurista taloudellisista, sosiaalisista ja 
kulttuurisista mahdollisuuksista ja pitää myönteisenä komission aloitetta laajasta 
pilvipalvelustrategiasta ja näihin palveluihin liittyvien oikeudellisten kysymysten 
käsittelystä;

2. korostaa laajoja mahdollisuuksia, joita liittyy tiedon hankkimiseen minkä tahansa 
internetiin yhteydessä olevan laitteen avulla;

3. korostaa, että olisi tunnustettava täysimääräisesti pilvipalveluihin liittyvä pitemmän 
aikavälin strateginen ulottuvuus ja tuettava sitä mahdollisuutena antaa unionin taloudelle 
uutta pontta (esimerkiksi tutkimuksen ja kehityksen alalla ja käyttämällä 
pilvipalvelutekniikkaa teollisuudessa);

4. painottaa kuitenkin, että pilvipalvelujen käyttöön liittyy ongelmia ja että on autettava 
yrityksiä määrittämään, valitsemaan ja ottamaan käyttöön niiden tarpeisiin soveltuvia 
pilvipalveluratkaisuja sekä tuettava nopean internet-laajakaistayhteyden saatavuuden 
kehittämistä;

5. painottaa, että käyttäjien pelot tietojen hallinnan menettämisestä ja tietojen 
ulkoistamisesta johtuvasta riippuvuudesta ulkoisista tekijöistä saattavat heikentää 
käyttäjien luottamusta pilvipalveluihin; vaatii siksi, että on varmistettava täysimääräinen 
tietosuoja, jotta sekä julkiset että yksityiset käyttäjät saadaan luottamaan pilvipalveluihin 
ja tätä luottamusta ylläpidetään;

6. painottaa erityisesti tarvetta taata esimerkiksi terveystietojen kaltaisten arkaluonteisten 
tietojen asianmukainen suojelu;

7. katsoo, että palvelujen, alustojen ja perusrakenteiden siirrettävyys, turvallisuus, 
luottamuksellisuus, saatavuus, palautettavuus ja yhteentoimivuus ovat suuria haasteita, 
koska kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä innovoinnin ja kilpailun edistämiseksi; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että pilvipalvelujen tarjoajat eivät pakota pilvipalvelujen 
käyttäjiä käyttämään ainoastaan niiden tarjoamia palveluja ja että käyttäjillä on edelleen 
täysimääräisesti tietonsa hallinnassaan ja he voivat ilman kohtuutonta viivästystä, 
maksutta ja tietojaan menettämättä vaihtaa palveluntarjoajaa; katsoo, että näihin 
haasteisiin vastaaminen on olennaisen tärkeää, jotta kuluttajat, yritykset ja julkinen sektori 
saadaan luottamaan pilvipalveluihin ja jotta voidaan ottaa käyttöön kaikki pilvipalvelujen 
tarjoamat mahdollisuudet;
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8. toteaa, että EU:n on hyödynnettävä pilviteknologian suhteellisen varhainen vaihe ja 
panostettava tämän teknologian kehittämiseen, jotta EU voi hyödyntää sen tarjoamia 
mittakaavaetuja ja tehostaa tällä tavoin talouttaan erityisesti tietotekniikan ja viestinnän 
alalla;

9. korostaa tietotekniikan pilvipalvelujen merkitystä erityisesti taloudellisissa vaikeuksissa 
olevissa maissa tai kaukana sijaitsevilla tai syrjäisillä alueilla toimiville pk-yrityksille 
keinona eristyneisyyden torjumiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, sekä 
julkishallinnolle, joka voi tehdä palveluistaan tehokkaampia ja joustavampia sekä 
vähentää hallinnollisia kustannuksia;

10. pitää valitettavana, että tietotekniikan pilvipalveluja koskevat erilaiset säännökset ovat 
johtaneet digitaalisten sisämarkkinoiden pirstoutumiseen sekä aiheuttaneet suuria 
kustannuksia pilvipalvelujen tarjoajille ja käyttäjille;

11. kehottaa siksi komissiota ehdottamaan avoimuusvaatimuksia koskevia lainsäädäntötoimia 
ja ehkäisemään väärinkäytöksiä ja epäreiluja käytäntöjä; kehottaa lisäksi komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kuluttajansuojasäännöstöä sovelletaan pilvipalveluihin 
kattavasti ja yhdenmukaisesti koko EU:ssa;

12. pitää myönteisenä, että komissio ottaa huomioon kansalliset suositukset ja parhaat 
käytännöt ja on ryhtynyt toimiin EU:n laajuisten standardisopimusehtojen kehittämiseksi, 
koska on tärkeää taata pilvipalvelujen käyttäjille ja tarjoajille turvalliset palvelut ja 
oikeusvarmuus, jotta pilvipalvelujen kehittämistä voidaan jatkaa entistä tehokkaammin; 
katsoo kutienkin, että tämä ei saisi estää markkinoita kehittämästä pilvipalveluja 
kuluttajien, yritysten ja hallinnonalojen tarpeita vastaavasti;

13. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot ovat ehdottaneet Verkkojen Eurooppa -välineen 
varojen vähentämistä 8,2 miljardin euron verran tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

14. kehottaa komissiota varmistamaan teknologianeutraalin lähestymistavan noudattamisen, 
jota tuetaan avoimilla ja yhteentoimivilla normeilla, jotta maksimoidaan kilpailu ja 
kuluttajien valinnanmahdollisuudet;

15. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen luoda EU:n laajuinen 
sertifiointijärjestelmä, jolla kannustettaisiin pilvipalvelujen kehittäjiä ja tarjoajia 
investoimaan parempaan yksityisyydensuojaan; 

16. painottaa, että käyttäjät eivät välttämättä ole tietoisia siitä, että heidän käyttämänsä 
palvelut perustuvat pilvipalveluihin; vaatii tästä syystä, että käyttäjille on tiedotettava 
paremmin heidän tietojensa käsittelystä ja erityisesti siitä, kuka niitä käsittelee sekä missä 
ja miten niitä käsitellään;

17. korostaa, että julkinen sektori on keskeisessä asemassa pilvipalveluja kehitettäessä; 
suhtautuu myönteisesti eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden luomiseen ja sen 
ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen hyväksyttyihin päätelmiin; painottaa, että 
on laadittava EU:n laajuisia ja kansallisia suosituksia ja parhaita käytäntöjä tietotekniikan 
julkisen käytön siirtämiseksi pilvipalveluihin, taaten samalla korkea tietoisuuden taso 
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turvallisuuskysymyksistä, erityisesti henkilötietojen osalta;

18. kehottaa komissiota standardisopimusehdot tai yrityksiä koskevat sitovat säännöt 
hyväksymällä varmistamaan, että kaikissa tilanteissa, joissa EU:n pilvipalvelujen 
käyttäjien henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, on noudatettava unionin 
tietosuojalainsäädännön mukaisia ehdottomia takeita ja ehtoja;

19. kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko tarkoituksenmukaista tarkistaa EU:n ja 
Yhdysvaltain välistä turvasatamasopimusta sen mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen ja 
erityisesti pilvipalveluihin liittyviin näkökohtiin;

20. painottaa, että pilvipalvelujen yhteydessä on määriteltävä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan 
ja mitkä ovat kaikkien osapuolien vastuut EU:n tietosuojalainsäädännön 
täytäntöönpanossa, erityisesti, kun kolmansista maista peräisin olevat yritykset varastoivat 
unionin käyttäjien tietoja pilvipalveluja hyödyntäen; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että unionin tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan, kun EU:ssa 
asuvien henkilöiden henkilötietoja siirretään pilvipalveluun ja pilvipalvelun kolmanteen 
valtioon sijoittautunut tarjoaja käsittelee niitä; kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että EU:hun sijoittautuneille pilvipalvelujen käyttäjille tiedotetaan asiasta, 
kun pilvipalvelujen tarjoajat välittävät tietoja jonkin kolmannen maan 
lainvalvontaviranomaisille; on erityisen huolestunut internet-palveluntarjoajien vastuusta 
tulevissa kauppasopimuksissa, tietosuoja mukaan luettuna;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yksinkertaistamaan laillista rajat ylittävää pääsyä 
pilvipalveluihin ja niiden sisältöön ja harkitsemaan joustavampien lupajärjestelmien 
käyttöönottoa; ehdottaa, että komissio hyväksyy meneillään olevan 
tekijänoikeuslainsäädännön tarkistamisen yhteydessä erityisehdotuksia varmistaakseen, 
että vastedes sovellettavilla säännöillä edistetään pilvipalvelujen jakelua ja levittämistä 
sekä innovointia;

22. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki tietoliikennealan toimijoiden ja 
pilvipalvelujen tarjoajien väliset kaupalliset sopimukset ovat täysin EU:n 
kilpailulainsäädännön mukaisia ja mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat käyttää 
täysimääräisesti kaikkia pilvipalveluja hyödyntäen minkä tahansa tietoliikennealan 
toimijan tarjoamaa internet-yhteyttä;

23. kiinnittää komission huomion tietokeskuksien sijainnin erittäin strategiseen luonteeseen ja 
siihen, millaisia seurauksia tällaisten keskuksien sijainnista EU:n alueen ulkopuolella 
saattaisi olla, erityisesti kun on kyse arkaluonteisten tietojen tai julkisten elimien tietojen 
varastoinnista;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita priorisoimaan tietotekniikan pilvipalveluja tutkimus-
ja kehitysohjelmissa ja edistämään niiden käyttöä sekä julkishallinnossa innovatiivisena 
sähköisenä hallinnointina kansalaisten eduksi että yksityisellä alalla innovatiivisena 
välineenä yritysten kehittämiseen;

25. kehottaa komissiota kuulemaan säännöllisesti kuluttajajärjestöjä ja teollisuuden edustajia 
sekä ottamaan niiden näkemykset asianmukaisesti huomioon, erityisesti laadittaessa 
pilvipalveluja koskevia sopimusnormeja, ja raportoimaan säännöllisesti parlamentille 
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asiantuntijaryhmän keskusteluista ja sen tekemistä päätelmistä;

26. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan pilvipalveluihin liittyvistä 
taloudellisista mahdollisuuksista erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille;

27. kehottaa komissiota ehdottamaan tekijänoikeusmaksuja koskevia toimia, joilla lisätään 
innovaatiota ja edistetään luovuutta sekä oikeudenhaltijoiden että käyttäjien eduksi ja 
varmistetaan, että pilvipalveluun siirretystä tai palveluntarjoajan pilvipalveluun 
tallentamasta sellaisesta digitaalisesta sisällöstä, johon sovelletaan palveluntarjoajan ja 
oikeudenhaltijan välistä lisensointisopimusta ja joka on yksittäisten henkilöiden tai 
yritysten laillisesti hankkimaa (siten, että on otettu asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kaupallista käyttöä koskevat rajoitukset) ei peritä uutta maksua, edellyttäen, että 
oikeudenhaltijalle on maksettu asianmukainen korvaus;

28. ottaa huomioon sen teknisen tosiseikan, että jos tietoja käsitellään pilvessä jossakin 
tietyssä valtiossa, kyseisen valtion viranomaisilla ja turvallisuusyksiköillä on pääsy 
tietoihin; toteaa, että tällä on teollisuusvakoiluun liittyviä seurauksia; kehottaa komissiota 
ottamaan asian huomioon sen esittäessä pilvipalveluja koskevia ehdotuksia ja suosituksia;

29. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia sen asiantuntijaryhmän käymien keskustelujen 
yhteydessä pilvipalveluntarjoajien velvoittamiseksi sisällyttämään sopimuksiin tietyt 
keskeiset lausekkeet, joilla taataan palvelun laatu, kuten velvoite päivittää tarvittaessa 
ohjelmistoja ja laitteistoja, sekä määritellään, miten toimitaan, jos tietoja katoaa, miten 
kauan ongelmanratkaisu kestää tai miten nopeasti pilvipalvelu voi poistaa loukkaavan 
aineiston, mikäli asiakas sitä pyytää;

30. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään erityistoimia, jotta pilvipalveluja 
voidaan hyödyntää ja edistää avoimen liittymisen ja avointen oppimisresurssien 
yhteydessä;

31. kehottaa komissiota tutkimaan ja määrittämään yksittäisissä jäsenvaltioissa parhaita 
käytäntöjä, joiden avulla voitaisiin säästää julkisissa menoissa käyttämällä julkisella 
sektorilla pilvipalveluja ja erityisesti ottamalla käyttöön uusia hankintamalleja;
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