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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta (2012/2030(INI))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 4. kesäkuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä 
luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (COM(2012)0238),

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2012 annetun komission tiedotteen "Kuluttajien tulostaulu 
osoittaa kuluttajien kannalta parhaat tilanteet Euroopassa" (seitsemäs 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulu) (SWD(2012)0165),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta 
haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamisesta1,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
tulostaulusta2,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja 
kasvua" (COM(2012)0225),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 julkaistun komission työasiakirjan "Kertomus 
kuluttajapolitiikasta (heinäkuu 2010 – joulukuu 2011)" (SWD(2012)0132), joka koskee 
tiedonantoa "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja 
kasvua" (COM(2012)0225, 

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Eurooppalainen 
strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta" (COM(2012)0196),

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon sähköisiä hankintoja 
koskevasta strategiasta (COM(2012)0179),

 ottaa huomioon 25. tammikuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011),

– ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Yhtenäinen kehys 
luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja 
verkkopalveluja varten" (COM(2011)0942),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta 
kuluttajapoliittisesta strategiasta1,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0209.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0211.
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– ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston 
direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY 
kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU2,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2011)0707) ja siihen liittyvät 
oheisasiakirjat (SEC(2011)1320 ja SEC(2011)1321),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–20203,

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta (COM(2011)0665),

– ottaa huomioon lokakuussa 2011 annetun komission tiedonannon markkinoiden 
toiminnasta kuluttajia hyödyttävällä tavalla "Making Markets Work For Consumers", 
neljäs kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SEC(2011)1271),

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja jakelun alan 
tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä4,

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 hyväksytyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista (SEC(2011)0469),

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon kuluttajien 
sopeutumisesta sisämarkkinoihin "Consumers at home in the single market", viides 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SEC(2011)0299),

– ottaa huomioon komission Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon "Eurooppa 2020, 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman mainonnan vaikutuksesta 
kuluttajien käyttäytymiseen5,

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen6,

– ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 
muuttamisesta laskutussääntöjen osalta annetun 13. heinäkuuta 2010 neuvoston direktiivin 
2010/45/EU7,

                                                                                                                                                  
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0491.
2 EUVL 304, 22.11.2011, s. 64.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0453.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0307.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0484.
6 EUVL C 50E, 21.2.2012, s. 1.
7 EUVL L 189, 22.7.2010, s. 1.



PR\903329FI.doc 5/17 PE489.679v01-00

FI

– ottaa huomioon EY:n tuomioistuimen tuomiot Googlen asiasta (yhdistetyt asiat C-236/08 
– C-238/08, tuomio 23. maaliskuuta 2010) ja BergSpechten asiasta (asia C-278/08, tuomio 
25. maaliskuuta 2010), joissa "normaalisti asioista perillä oleva ja kohtuullisen 
huomiokykyinen internetin käyttäjä" määritellään tyypilliseksi internetin käyttäjäksi,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)1,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajansuojasta2,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission maaliskuussa 2010 Eurobarometrissä (Flash Eurobarometer 
282) julkaiseman analyyttisen selonteon rajatylittävää kaupankäyntiä ja kuluttajien 
suojelua koskevista asenteista,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisestä rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä 
EU:ssa (COM(2009)0557),

– ottaa huomioon YouGovPsychonomicsin terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 
toimeksiannosta laatiman ja 20. lokakuuta 2009 julkaistun tutkimuksen "Mystery 
shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU",

– ottaa huomioon 22. syyskuuta 2009 julkaistun komission työasiakirjan, joka koskee 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulua ja vähittäisrahoituspalvelujen seurantaa 
(SEC(2009)1251),

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle yhdenmukaisesta menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja ilmoittamista 
varten (COM(2009)0346) ja asiaa koskevan komission suositusluonnoksen 
(SEC(2009)0949), 

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon kuluttajansuojaa 
koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanosta (COM(2009)0330),

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission kertomuksen 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 
yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä") soveltamisesta 
(COM(2009)0336),

                                               
1 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 EUVL C 349E, 22.12.2010, s. 1.
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– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2009 laaditun komission valmisteluasiakirjan 
"Rajatylittävä sähköinen kaupankäynti EU:ssa" (SEC(2009)0283),

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman kansainvälistä kaupasta ja 
Internetistä1,

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 
annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 
annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta2,

– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvoon vaikuttavasta markkinoinnista ja mainonnasta3, 

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman kuluttajien 
luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön4, 

– ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä)5,

– ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY6,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
2006/123/EY7 20 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY (kodifioitu 
toisinto)8, 

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman aiheesta "Euroopan 
sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet9 ja 7. syyskuuta 2006 
antamansa päätöslauselman Euroopan sopimusoikeudesta10,

– ottaa huomioon komission tiedonannon sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan 
EU:n sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelusta (COM(2006)0334),

                                               
1 EUVL C 67E, 18.3.2010, s. 112.
2 EUVL C 46E, 24.2.2010, s. 26.
3 EUVL C 295E, 4.12.2009, s. 43.
4 EUVL C 146E, 12.6.2008, s. 370.
5 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
6EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37. 
6 EUVL 376, 27.12.2006, s. 21.
7 EUVL 376, 27.12.2006, s. 36.
8 EUVL 376, 27.12.2006, s. 21.
9 EUVL C 292E, 1.12.2006, s. 109.
10 EUVL C 305E, 14.12.2006, s. 247.
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– ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/29/EY1,

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13. joulukuuta 2004 annetun 
neuvoston direktiivin 2004/113/EY2,

– ottaa huomioon erityiseurobarometrin 342 kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista,

– ottaa huomioon Uncitralin vuoden 2005 yleissopimuksen sähköisistä sopimuksista 
kansainvälisessä kaupassa, Uncitralin vuoden 2001 mallilain sähköisistä allekirjoituksista 
ja Uncitratlin vuoden 1996 mallilain sähköisestä kaupankäynnistä3, 

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2003 annetun sähköistä kaupankäyntiä koskevan 
direktiivin ensimmäisen soveltamiskertomuksen (COM(2003)0702),

– ottaa huomioon kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston 
direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta 
23. syyskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY4,

– ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän 
alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/58/EY5,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY6,

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY7,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan sellaisena kuin se on sisällytettynä 
perussopimukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja erityisesti 
7 artiklassa (perhe- ja yksityiselämän kunnioittaminen), 21 artiklassa (syrjintäkielto), 
24 artiklassa (lapsen oikeudet), 25 artiklassa (vanhusten oikeudet), 26 artiklassa 
(vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan) ja 38 artiklassa (kuluttajansuoja),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan, jossa 
määrätään, että "unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa 
huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 

                                               
1 EUVL 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUVL 373, 21.12.2004, s. 37.
3 http://www.un.or.at/unictral
4 EYVL 271, 9.10.2002, s. 16. 
5 EUVL 201, 31.7.2002, s. 37.
6 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
7 EYVL 281, 23.11.1995, s. 31.
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takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja 
ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset",

– ottaa huomioon SEUT:n 11 artiklan, jossa määrätään, että "ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi",

– ottaa huomioon SEUT:n 12 artiklan, jossa määrätään, että "kuluttajansuojaa koskevat 
vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa",

– ottaa huomioon SEUT:n 14 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 yleistä (taloudellista) etua 
koskevista palveluista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä kansalaisvapauksien ja 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2012), 

A. katsoo, että digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen on keskeinen tekijä 
pyrittäessä tekemään EU:sta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva 
talous;

B. katsoo, että sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut ovat Internetin elinvoima ja että ne 
ovat ratkaisevia Eurooppa 2020 -strategian sisämarkkinoita koskeville tavoitteille, sillä ne 
hyödyttävät sekä kansalaisia että yrityksiä; 

C. ottaa huomioon, että 99 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä, 
joiden osuus työllisyydestä on 85 prosenttia, ja että pk-yritykset ovat siten EU:n talouden 
liikkeellepaneva voima, joilla on pääasiallinen vastuu vaurauden luomisesta ja kasvusta 
sekä innovoinnista ja T&K:sta;

D. ottaa huomioon, että Internet-talouttaan kehittäneet yritykset ovat edistyneet 
huomattavasti muita enemmän ja että nykyisessä talouskriisissä, jossa työllisyyden 
luominen riippuu käytännössä pk-yrityksistä, on olennaisen tärkeää poistaa esteitä 
verkkokaupankäynniltä;

E. katsoo, että sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan saavuttamisella täytettäisiin 
Lissabonin ohjelman tavoitteet kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamisesta EU:n 
500 miljoonan kuluttajan palvelemiseksi,

F. ottaa huomioon, että EU:ssa on 75 miljoonaa vammaista henkilöä ja että näiden 
henkilöiden pitäisi myös päästä täysimääräisesti sisämarkkinoille;

G. ottaa huomioon, että sähköisen kaupankäynnin avulla kuluttajat voivat hyötyä 
alhaisemmista hinnoista ja laajemmasta valikoimasta mutta että 60 prosenttia 
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verkkosivustoista ei tällä hetkellä sovellu rajatylittäviä ostoksia verkossa tekeville ja että 
kuluttajien ja yritysten luottamus digitaaliseen ympäristöön on edelleen vähäistä;

H. katsoo, että EU:n digitaalimarkkinoiden hajautuminen vaarantaa yhteisön säännöstön 
mukaiset oikeudet, koska kuluttajien ja yritysten oikeusvarmuus rajatylittävässä 
sähköisessä kaupankäynnissä on vähäinen, koska on olemassa liian paljon säädöksiä, 
joissa esitetään erilaisia vaatimuksia, mikä johtaa olosuhteisiin, joissa elinkeinoelämän 
toimijat, viranomaiset tai kuluttajat eivät voi hyötyä selkeistä ja täytäntöönpanokelpoisista 
säännöistä;

I. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää lopettaa tällä hetkellä monilla aloilla vallitseva 
oikeudellinen hajanaisuus kokonaisten ja todellisten digitaalisten yhtenäismarkkinoiden 
toteuttamiseksi;

J. ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut edistävät kestävien 
yhtenäismarkkinoiden kehittämistä vähähiilisten ja ympäristöystävällisten teknologioiden, 
standardien, merkintöjen, tuotteiden ja palvelujen avulla;

Kasvua ja työllisyyttä edistävät digitaaliset yhtenäismarkkinat

1. korostaa, että talouskriisin aikana on olennaisen tärkeää toteuttaa toimenpiteitä kasvun 
vauhdittamiseksi ja työllisyyden luomiseksi, ja tähdentää, että digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen olisi ratkaiseva edistysaskel tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi; kehottaa siksi komissiota panemaan täytäntöön digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden käynnistämistä ja toteuttamista koskevan suunnitelmansa;

2. suhtautuu myönteisesti sähköisestä kaupankäynnistä ja verkkopalveluista 
11. tammikuuta 2012 julkaistuun komission uuteen tiedonantoon, jonka tavoitteena on 
kehittää yhtenäiset puitteet sähköiselle kaupankäynnille rakentamalla luottamusta ja 
laajentamalla sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja yritysten välisille, yritysten ja 
kuluttajan välisille, kuluttajien välisille ja viranomaisten välisille aloille;

3. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön, kehittämään ja seuraamaan tehokkaasti 
verkkotuotteiden ja -sisällön rajatylittävän saatavuuden edistämistä koskevaa 
toimintasuunnitelmaansa ja antamaan sitä varten etenemissuunnitelman sellaisen laaja-
alaisen suunnitelman täytäntöönpanosta, jolla taataan digitaalisten yhtenäismarkkinoiden 
kehittäminen ja pitkän aikavälin kasvun, kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen 
edistäminen ja mukautetaan samalla EU:n taloutta nykyisen maailmantalouden 
haasteisiin;

4. korostaa, että hajautuminen ja oikeusvarmuuden puute ovat digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden ensisijaisia huolenaiheita ja että jäsenvaltioiden 
epäjohdonmukaiseen sääntöjen täytäntöönpanoon on puututtava;

5. korostaa, että direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä on digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden kulmakivi ja että kyseistä direktiiviä ei tarvitse tarkistaa; suhtautuu 
kuitenkin myönteisesti komission aloitteeseen sen täytäntöönpanon parantamisesta ja 
selkeyden tarjoamisesta, esimerkiksi ilmoitus- ja toimintamenettelyjen osalta;
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Pk-yritykset

6. korostaa, että pk-yritykset ovat EU:n talouden selkäranka ja että siksi on olennaisen 
tärkeää laatia toimintasuunnitelma niiden saamiseksi digitaalisille yhtenäismarkkinoille; 
tähdentää, että digitaalitalouden ja digitaalisten yhtenäismarkkinoiden tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen innovoinnin ja tieto- ja viestintätekniikan älykkään 
käytön avulla tarjoaisi huomattavaa tukea, jonka avulla pk-yritykset voisivat selvitä 
kriisistä ja luoda kasvua ja työllisyyttä;

7. kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan kyseisenlaisen toimintasuunnitelman, 
joka perustuu siihen, että edistetään pk-yritysten liittämistä digitaalisiin arvoketjuihin 
toteuttamalla toimenpiteitä ja aloitteita, joilla kannustetaan tieto- ja viestintätekniikan 
älykästä käyttöä innovoinnin ja kilpailukyvyn tueksi ja tietoteknisten taitojen kehittämistä, 
sekä siihen, että annetaan saataville enemmän tietoa Internet-talouden eduista ja 
mahdollisuuksista esimerkiksi European e-Business Support Network -verkoston avulla ja 
annetaan myös taloudellista tukea innovatiivisille pk-yrityksille, muiden toimien lisäksi;

8. kehottaa komissiota laatimaan strategian digitaalisen yrittäjyyden vauhdittamiseksi EU:ssa 
ja keskittymään siinä kaikkien alojen innovatiivisiin ja dynaamisiin pk-yrityksiin suurten 
kasvumahdollisuuksien ja innovoinnin takaamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi 
EU:hun; 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on tarjota rahoitustukea innovatiivisille pk-yrityksille kilpailukyky ja 
innovointi -ohjelman kaltaisten nykyisten ohjelmien, uuden yritysten kilpailukykyä ja 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan COSME-ohjelman ja tutkimuksen ja innovoinnin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman sekä riskipääomarahastoja koskevan asetusehdotuksen 
avulla;

Digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla jäljellä olevien esteiden poistaminen 

10. kehottaa komissiota etsimään ratkaisuja, joilla parannetaan jakelupalveluja koskevia EU:n 
puitteita siten, että sekä yritykset että kuluttajat voivat hyötyä täysimääräisesti 
digitaalisista yhtenäismarkkinoista; korostaa, että näillä puitteilla olisi taattava esteetön, 
luotettava ja nopea jakelu, ystävällinen palvelu ja tehokas ja avoin palautusjärjestelmä ja 
rajatylittävien palvelujen hintojen alentaminen;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja 
yhtenäistää rajatylittäviä transaktioita koskevia alv-sääntöjä ja saada aikaan entistä 
kattavampi EU:n laajuinen hintojen ja järjestelmien yhtenäistäminen ja vähentää 
byrokratiaa yksinkertaisemman, helpomman ja tehokkaamman järjestelmän takaamiseksi; 
korostaa, että sähkökirjojen kaltaisiin digitaalisiin tuotteisiin pitäisi soveltaa samaa alv-
tasoa kuin vastaaviin fyysisiin tuotteisiin;

12. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan kortti-, internet- ja mobiilimaksuista; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan aikaan täysimääräisesti ja tehokkaasti yhdennetty, 
kilpailukykyinen, innovatiivinen, puolueeton ja turvallinen EU:n sääntelykehys verkko- ja 
mobiilimaksuille;
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13. tähdentää, että yksityisyydensuoja ja tietosuoja ovat kuluttajien keskeisiä huolenaiheita ja 
että usein niiden vuoksi he eivät tee ostoksia verkossa; katsoo, että nykyistä 
tietosuojalainsäädäntöä on mukautettava uusiin haasteisiin ja innovaatioihin nykyisen ja 
tulevan teknologisen kehityksen alalla, esimerkiksi pilvipalveluissa;

14. suhtautuu siksi myönteisesti komission ehdottamaan uuteen tietosuoja-asetukseen ja 
korostaa, että aiheesta on hyväksyttävä uutta lainsäädäntöä ja pantava se täytäntöön 
sellaisessa muodossa, että samalla, kun sillä suojellaan yksityisyyttä ja turvataan 
perusoikeudet, se myös mahdollistaa yrityksille riittävän joustavuuden, jotta ne voivat 
kehittää liiketoimintaansa joutumatta valtaviin kustannuksiin, ja että samalla niille myös 
tarjotaan hallinnollisten rasitusten yksinkertaistamista ja vähentämistä;

15. kehottaa komissiota ajanmukaistamaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa oikeudellista 
kehystä ehdottamalla EU:n strategiaa teollis- ja tekijänoikeuksista ja panemalla se 
nopeasti täytäntöön, ja odottaa sen ehdotuksia tästä aiheesta;

16. tuomitsee painokkaasti kaiken kuluttajien syrjinnän kansalaisuuden tai asuinpaikan 
perusteella ja muistuttaa palveludirektiivin (2006/123/EU) 20 artiklan 2 kohdasta ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan kyseisen direktiivin täysimääräisen 
täytäntöönpanon;

Digitaalisia yhtenäismarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen rakentaminen

17. korostaa, että kuluttajanoikeuksista annettu direktiivi oli merkittävä edistysaskel 
kuluttajien ja yritysten oikeusvarmuuden lisäämiseksi verkkotoimissa ja että se on tällä 
hetkellä tärkein verkkopalveluja koskeva kuluttajansuojaväline; kehottaa jäsenvaltioita 
takaamaan sen tehokkaan ja nopean täytäntöönpanon;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään kuluttajansuojayhteistyön verkoston 
kaltaisia tehokkaita välineitä ja antamaan niille enemmän resursseja, jotta voidaan taata, 
että verkkokauppiaat soveltavat avoimuutta ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevia EU:n sääntöjä, ja varmistamaan siten kuluttajansuojan korkean tason;

19. kehottaa komissiota sisällyttämään kuluttajien esteettömyyttä koskevan osan kaikkiin 
digitaalisia yhtenäismarkkinoita koskeviin toimiin, jotta voidaan varmistaa, että kaikki 
kansalaisryhmät pääsevät digitaalisille yhtenäismarkkinoille ja voivat hyötyä niistä;

20. korostaa, että jäsenvaltioissa on tehtävä enemmän aloitteita, joilla parannetaan yleisön 
tietoteknisiä taitoja;

21. tunnustaa tietoyhteiskunnan kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia selventävän 
käyttäjien oikeuksia koskevan eurooppalaisen peruskirjan käyttöönoton tärkeyden;

22. korostaa, että on luotava EU:n luottamusmerkki, jolla taattaisiin, että verkossa toimiva 
yritys noudattaa täysimääräisesti EU:n lakeja; sen pitäisi olla yksinkertainen ja hyvin 
jäsennelty, ja sen sisällön pitäisi tuoda lisäarvoa sähköiselle kaupankäynnille ja lisätä siten 
luottamusta ja avoimuutta sekä oikeusvarmuutta sekä kuluttajille että yrityksille 
tiedotuksen avulla;
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23. suhtautuu myönteisesti komission lainsäädäntöehdotuksiin vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta ja korostaa niiden tosiasiallisen 
hyväksymisen merkitystä;

24. suhtautuu erittäin myönteisesti komission uuteen tiedonantoon "Eurooppalainen strategia 
internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta" ja kannustaa jäsenvaltioita edistämään 
tämän uuden teknisen kehityksen käyttämistä opetuksessa;

25. kehottaa komissiota takaamaan, että valikoivaa jakelua koskevia sääntöjä sovelletaan 
asianmukaisesti väärinkäytösten välttämiseksi;

Aiempaa kilpailukykyisemmän EU:n perustan luominen

27. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan ja edistämään tieto- ja viestintäinfrastruktuurien 
kehittämistä; suhtautuu myönteisesti uuteen Verkkojen Eurooppa -välineeseen, koska se 
on ratkaiseva vuodelle 2020 asetettuja tavoitteita koskevan Euroopan digitaalistrategian, 
jossa luvataan laajakaistayhteys kaikille, tehokkaassa täytäntöönpanossa;

28. suhtautuu myönteisesti 20. huhtikuuta 2012 julkaistuun komission tiedonantoon 
sähköisistä hankinnoista; korostaa, että sähköisillä hankinnoilla yksinkertaistetaan tapaa, 
jolla hankinta suoritetaan, tarjotaan avoimuutta, vähennetään rasituksia ja kustannuksia, 
lisätään pk-yritysten osallistumista ja saadaan aikaan parempi laatu ja halvemmat hinnat;

29. suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen sähköisestä tunnistamisesta, 
todentamisesta ja allekirjoituksesta;

30. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

EU:lla on edessään suurien haasteiden aika. Talouskriisi on kohdistunut ankarasti 
talouksiimme, maihimme, yhteiskuntiimme ja perheisiimme. Ajat ovat nyt vaikeita, ja 
poliittista pohdintaa ja ajatuksista keskustelua tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan ennen. 
Jokainen kriisi, jokainen sellainen vaihe kuin nyt meneillään oleva, on myös tilaisuus 
parantaa, miettiä, mitkä syyt johtivat tähän tilanteeseen, korjata tehtyjä virheitä ja tehdä siten 
tarvittavat muutokset. Juuri haastavimmat ajat ovat siksi parhaita tilaisuuksia uudistusten 
tekemiseen, jatkuvaan uudistumiseen ja siten paremman tilanteen aikaansaamiseen.

Tämä on myös suuren ja ennakoimattoman yhteiskunnallisen, taloudellisen ja teknologisen 
kehityksen aikaa. Niin sanottu digitaalinen vallankumous on muuttanut huomattavasti 
elämäämme monin eri tavoin. Muun muassa uudet muodot käydä kauppaa, toimia muiden 
ihmisten kanssa, hakea tietoa, vertailla tuotteita ja hintoja ja oppia ovat muuttuneet jyrkästi 
tavalla, jota ei olisi uskottu mahdolliseksi vielä vähän aikaa sitten. 

Digitaalinen vallankumous on myös muokannut yritysten toimintatapaa, ja Internet-talouden 
vaikutus on ollut viime vuosina valtava. Talouskasvua, työllisyyden luomista, kuluttajien 
mahdollisuuksia, tuotevalikoimaa, kohtuullisia hintoja ja yritysten mahdollisuuksia koskevat 
edut ja mahdollisuudet ovat valtavat. Se käy selkeästi ilmi luvuista: Viiden viime vuoden 
aikana Internetin osuus joissakin G8-maissa on ollut talouskasvusta 20 prosenttia ja 
työpaikkojen kasvusta 25 prosenttia. Jokaista verkon ulkopuolella menetettyä työpaikkaa 
vastaan verkkoalalla luodaan 2,6 uutta työpaikkaa. Internetin kaikki mahdollisuudet 
hyödyntävät yritykset luovat yli kaksi kertaa enemmän työpaikkoja kuin yritykset, jotka eivät 
tee niin. Alana mitattuna Internetiin liittyvä kulutus ja menot ovat nyt suurempia kuin 
maatalouden tai energian. Ja se kasvaa edelleen.

BCG-laitoksen G-20-maiden Internet-taloutta käsittelevän tutkimuksen mukaan vuoteen 2016 
mennessä koko maailmassa on kolme miljardia Internetin käyttäjää ja Internet-talouden koko 
on 4,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria G-20-talouksissa. Jos Internet olisi kansallinen talous, 
se olisi maailman viidenneksi suurin, ja sen edellä olisivat vain Yhdysvallat, Kiina, Japani ja 
Intia, ja Saksa jäisi sen taakse. Kaikissa G20-maissa sen osuus oli 4,1 prosenttia BKT:stä eli 
2,3 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria jo vuonna 2010, jolloin se ohitti Italian ja Brasilian 
taloudet. Joissakin talouksissa Internetin osuus BKT:stä on jopa kahdeksan prosenttia, ja se 
lisää kasvua ja luo työpaikkoja.

Euroopan unionissa digitaaliset yhtenäismarkkinat eivät ole kuitenkaan kehittyneet niin paljon 
kuin olisi ollut mahdollista, eikä EU:ssa ole vielä hyödynnetty kaikkia digitaalitalouden etuja. 
Nykyinen oikeudellinen hajautuminen haittaa sekä kuluttajia että yrityksiä niiden harkitessa 
rajatylittävään kaupankäyntiin osallistumista. EU:ssa yli rajojen toimivilla yrityksillä on 
vastassaan 27 erilaiset säännöt keskeisillä aloilla, kuten alv:ssä, postipalveluissa tai teollis- ja 
tekijänoikeuksissa, ja nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miksi Euroopan laajuisen 
liiketoiminnan toteuttaminen on erittäin kallista, eikä aina kannattavaa, etenkin pk-yrityksille. 
Euroopan unionissa 99 prosenttia yrityksistä on luokiteltu pk-yrityksiksi. Ne ovat EU:n 
talouden selkäranka, koska ne luovat 85 prosenttia työllisyydestä.
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Digitaalitalous voisi olla ratkaisu niiden kehitykseen, ja se voisi auttaa niitä selviämään tästä 
kriisistä. Siksi on olennaisen tärkeää voittaa nuo esteet ja tarjota niille uusia tilaisuuksia ja 
vauhdittaa talouskasvua ja luoda työpaikkoja.

Toinen yhtä tärkeä näkökohta on se, että kuluttajien mahdollisuudet hyötyä täysimääräisesti 
digitaalisista yhtenäismarkkinoista vähenevät. Koska monet verkkokaupat eivät ole edellä 
mainituista syistä halukkaita myymään kaikkien EU-maiden kuluttajille, Internetin transaktiot 
keskeytyvät usein, kun kuluttaja sijaitsee tiettyjen markkinoiden ulkopuolella. Keskimäärin 
61 prosenttia kaikista rajatylittävistä tilauksista epäonnistuu tämän takia.

Uusimman kuluttajamarkkinoiden tulostaulun ja sen tavaroiden sähköistä kaupankäyntiä 
koskevan tutkimuksen mukaan kuluttajat voivat säästää 13:ssa 15 tuoteluokasta, joista hinnat 
kerättiin. Tutkimus osoittaa myös, että kuluttajilla on vähintään kaksinkertainen valikoima 
tehdessä ostoksia verkossa kuin verkon ulkopuolella. Jos he tekevät ostoksia koko EU:ssa, 
heillä on valittavanaan jopa 16 kertaa enemmän tuotteita. Eurooppalaiset kuluttajat ansaitsevat 
verkko-ostoksista jo noin 11,7 miljardia euroa vuodessa pelkästään tavaroissa (määrä, joka 
vastaa 0,12 prosenttia EU:n BKT:stä). Jos sähköinen kaupankäynti kasvaisi 15 prosenttiin 
koko vähittäismyyntialasta ja yhtenäismarkkinoiden esteet poistettaisiin, kuluttajien 
kokonaisvoitot kasvaisivat noin 204 miljardiin euroon (vastaa 1,7 prosenttia EU:n BKT:stä). 

Tämä on neljä kertaa enemmän kuin tilanteessa, jossa vallitsee edelleen markkinoiden 
hajaannus kansallisten rajojen mukaan. Kaksi kolmasosaa kuluttajien voitoista johtuu 
verkkovalikoiman kasvusta, ja se on huomattavasti suurempi yli rajojen.

EU on tulevan talouskehityksensä tienhaarassa, ja sen on päätettävä, tarjoaako se yrityksilleen 
hyvän liiketoimintaympäristön vai vihamielisen ympäristön. Olisi päätettävä, edetäänkö kohti 
EU:ta, jossa ei ole esteitä, vai juututaanko EU:hun, jossa on esteitä liiketoiminnan ja 
työpaikkojen luomiselle. 

Tänä vuonna juhlitaan yhtenäismarkkinoiden perustamista 20 vuotta sitten, ja taloudellemme 
olisi annettava tarvittava sysäys, jonka ansiosta voitaisiin luoda digitaaliset 
yhtenäismarkkinat. Viime vuosisadan 80- ja 90-luvuilla neljän vapauden toteutuminen 
käytännössä sai aikaan valtavia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia. Nyt yhtenäismarkkinoiden 
laajentaminen digitaalisiksi yhtenäismarkkinoiksi loisi niitä paljon enemmän. Digitaalinen 
vallankumous tarjoaa taloudellemme, yrityksillemme ja kansalaisillemme tilaisuuden luoda 
kasvua ja työllisyyttä digitaalisten yhtenäismarkkinoiden avulla.

EU:n toimielimet ovat laatineet kahden viime vuoden aikana tästä aloitteita, erilaisia 
Euroopan komission tiedonantoja ja Euroopan parlamentin mietintöjä. IMCO-valiokunta on 
jopa perustanut erityisen digitaalisia yhtenäismarkkinoita ja sähköistä kaupankäyntiä 
käsittelevän työryhmän, joka analysoi esteitä ja ehdottaa konkreettisia toimintalinjoja 
nykytilanteen parantamiseksi. On kuitenkin edettävä pidemmälle. Tarvitaan 
yksityiskohtaisempia toimintapoliittisia ehdotuksia ja perusteellisempia uudistuksia 
nykytilanteeseen.

EU on siirtymässä nopeasti teollisesta kaudesta globaaliin ja verkottuneeseen tietoon ja 
palveluihin perustuvaan talouteen. Se edellyttää väistämättä muutoksia talouden lisäksi 
laitoksiin ja järjestelmiin, jotka suunniteltiin erilaista aikakautta varten. Uusien teknologioiden 
muutosvoiman sekä koulutuksen, taitojen ja elinikäisen oppimisen äärimmäistä merkitystä 
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korostamalla tässä aloitteessa pyritään vauhdittamaan keskustelua ja keskittämään yleinen 
huomio kysymyksiin, jotka ovat menestyksekkään tietotalouden ytimessä.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti yhtenäisestä kehyksestä luottamuksen rakentamiseksi 
digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja varten annetussa 
komission tiedonannossa esitettyyn viiteen toimintasuositukseen politiikan ja itse paikalla 
tapahtuvan käytännön toiminnan kehittämiseksi mutta toivoisi, että seuraavasta neljästä 
toisiinsa liittyvästä toimintakohdasta tehtäisiin perusteellinen analyysi.

1. Pienet ja keskisuuret yritykset

EU on jo tehnyt paljon pk-yritysten tilanteen parantamiseksi, mutta edelleen on paljon 
tehtävää, jotta byrokratiaa voidaan vähentää, yksinkertaistaa rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
parantaa pk-yritysten pääsyä eurooppalaisille ja kansainvälisille markkinoille. Pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä on noin 23 miljoonaa, ja niiden osuus EU:n yrityksistä on 99 prosenttia 
ja työllisyydestä 85 prosenttia. Ne ovat talouskasvun, innovoinnin, työllisyyden ja 
yhteiskuntaan sopeutumisen tärkein liikkeellepaneva voima. Euroopan unionin 
digitaalistrategiassa tunnustettu tieto- ja viestintätekniikka – yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteista – on antanut valtavan vauhdin kasvulle, lisännyt tuottavuutta pk-alalla, 
mikä puolestaan on parantanut kansalaisten ja kuluttajien hyvinvointia. Innovatiivisilla pk-
yrityksillä on erityinen asema innovoinnin ja kasvun aikaansaamisessa, sillä niiden ansiosta 
uusilla muuntoteknologioilla voidaan elvyttää tuottavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä 
teollisuudessa että julkisella sektorilla. Innovatiiviset yritykset luovat jo kasvua EU:ssa, ja 
tieto- ja viestintätekniikan alan osuus BKT:n kasvusta on noin 25 prosenttia.

Teknologiaa tehokkaasti käyttävät pk-yritykset kasvavat ja harjoittavat vientiä kaksi kertaa 
vertailuyrityksiään enemmän, ja sen lisäksi ne luovat kaksi kertaa enemmän työpaikkoja. 
Kaikissa yrityksissä kaikilla aloilla on käytettävä enemmän teknologiaa. McKinsey Global 
Institute -laitoksen mukaan 75 prosenttia Internetin luomasta taloudellisesta arvosta on 
peräisin perinteisistä yrityksistä, jotka käyttävät verkkopohjaisia teknologioita alentaakseen 
yritystoimintansa kustannuksia.

2. Digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla jäljellä olevien esteiden poistaminen Digitaaliset 
yhtenäismarkkinat voivat edistää monien EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamista, muun 
muassa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita EU:n työmarkkinoiden nykyaikaistamisesta ja 
sen talouden viherryttämisestä. Tällä hetkellä EU:ssa on 27 digitaalista yhtenäismarkkinaa 
yhden ainoan sijasta. Nykyisiä sääntöjä on ajanmukaistettava digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden mahdollistamiseksi. EU:n digitaalisten yhtenäismarkkinoiden 
hajautuminen estää monia pk-yrityksiä hyödyntämästä Internetin ja tieto- ja viestintätekniikan 
tarjoamia etuja, koska niillä ei ole varaa samoihin oikeudellisiin, verotuksellisiin ja/tai 
hallinnollisiin rasituksiin kuin suurilla yrityksillä. Seuraavan tehtävälistan suorittaminen 
muiden toimenpiteiden lisäksi on ehdoton edellytys, jos EU haluaa hyödyntää digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden mahdollisuuksia talouden alalla, jossa päätetään tulevasta 
kilpailukyvystä, työpaikkojen luomisesta ja tuottavuuden tehokkuudesta:

 Nopeutetaan erittäin nopean laajakaistan leviämistä ja käyttöönottoa 
 Luodaan luotettavat, turvalliset ja tehokkaat verkkomaksujärjestelmät 
 Joustavoitetaan ja yksinkertaistetaan monimutkaisia ja päällekkäisiä alv-järjestelmiä 
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 Alennetaan rajatylittävien kuljetusten kustannuksia ja lisätään jakeluvarmuutta 
 Kehitetään Euroopan laajuiset puitteet ja yhtenäiset säännöt tietosuojalle ja otetaan niissä 

huomioon pilvipalvelun kaltaiset uudet teknologiat
 Laaditaan EU:n teollis- ja tekijänoikeusstrategia
 Sovelletaan asianmukaisesti palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohtaa

3. Digitaalisia yhtenäismarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen rakentaminen
Luottamus on yksi tärkeimmistä sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen kasvun 
menestystekijöistä. Sähköisen kaupankäynnin kasvun vauhdittamista koskevat toimenpiteet 
luottamusta luomalla ovat välttämättömiä. Verkkoon on luotava markkinapaikka, johon 
kuluttajat voivat luottaa, takaamalla avoimuus, turvallisuus ja käyttäjien oikeuksien suojelu.
Keskeiset tilastot osoittavat sen selkeästi, ja niiden pitäisi olla merkki päätöksentekijöille;

 EU on edelleen erittäin heikko suurnopeuslaajakaistan osalta, koska vain 0,9 prosenttia 
yhteyksistä toimii sadan megatavun sekuntivauhdilla – se on kaukana digitaalistrategian 
tavoitteesta, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä huippunopean Internetin kattavuus on 
50 prosenttia

 EU:ssa ei kouluteta riittävästi tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia, ja digitaalisten 
taitojen puutteen arvioidaan vuoteen 2015 mennessä olevan 700 000 ammattilaista, mikä 
tarkoittaa historiallista 10,2 prosentin tasoa ja hälyttävää 22,4 prosenttia nuorten ihmisten 
osalta

 Lähes joka toinen eurooppalainen kuluttaja ei ole kiinnostunut rajatylittävien 
transaktioiden tekemisestä toimitusturvallisuutta koskevien huolien takia, mikä on 
keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin kotimaisten kuljetusten osalta

 Internetin käyttäjistä 35 prosenttia välttää verkko-ostosten tekemistä maksujen 
turvallisuutta koskevien huolien, oikeusvarmuuden puutteen ynnä muiden syiden takia

Toimivan verkkoa koskevan EU:n luottamusmerkin perustaminen olisi seuraava askel 
kehitettäessä edellä mainituilla toimilla luotua perustaa, kuten myös tehokkaiden ja 
esteettömien vaihtoehtoista riidanratkaisua tai verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevien 
mekanismien perustaminen tai valvontavälineiden vahvistaminen edelleen. Tehokkaan 
sähköisen allekirjoituksen hyväksyminen voisi myös olla ratkaisevaa luottamuksen 
edistämisessä, kuten myös EU:n verkko-oikeussäännöstön luominen ja parempi tiedottaminen 
käyttäjien oikeuksista EU:ssa.

4. Aiempaa kilpailukykyisemmän EU:n perustan luominen Tieto- ja viestintätekniikasta ja 
innovoinnista jälkeen jäämisellä olisi tuhoisat ja pitkäaikaiset seuraukset. Siksi digitaalisista 
yhtenäismarkkinoista pitää ehdottoman ensisijaisesti kehittää lähde sellaisen 
liiketoimintaympäristön luomiseksi, joka edistää yritysten investointeja ja T&K:ta. Muun 
muassa Verkkojen Eurooppa -välineen, sähköisten hankintojen ja sähköistä allekirjoitusta 
koskevien ohjeiden kaltaiset toimenpiteet edistäisivät huomattavasti teknologisen kehityksen 
ja yrityksiä koskevan innovoinnin perustan laatimista. 

Esittelijä katsoo, että EU:n nykyisten sääntöjen täytäntöönpanolla ja mukauttamisella voidaan 
toteuttaa digitaaliset yhtenäismarkkinat, joiden avulla EU:sta voi tulla kilpailijoidensa kanssa 
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yhdenvertainen toimija maailmanmarkkinoilla, ja niiden ansiosta EU voi myös selvitä 
nykyisistä rahoituskriiseistä entistä vahvempana ja valmiina kohtaamaan 2000-luvun 
maailmantalouden haasteet.


