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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

Energian sisämarkkinat 

1. muistuttaa, että voimassa oleva EU:n lainsäädäntö suojaa kuluttajien oikeuksia ja tarjoaa 
vankan perustan kilpailukykyisille eurooppalaisille energiamarkkinoille; toteaa, että EU:n 
lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole useissa jäsenvaltioissa vielä saatettu asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

2. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön kolmannen 
energiapaketin ja muun asiaa koskevan EU:n lainsäädännön hyväksyttyjä määräaikoja 
noudattaen; pyytää komissiota seuraamaan tarkasti näiden sääntöjen saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

3. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklassa 
määrätään, että unionin energiapolitiikkaa ohjaa jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
henki; korostaa, että energian sisämarkkinoiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon 
Euroopan alueiden rakenteelliset sosiaalis-taloudelliset eroavuudet eikä siitä saisi 
muodostua taakkaa jäsenvaltioille;

4. korostaa, että tarvitaan kiireellisiä toimia kansallisella ja EU:n tasolla suunnittelu- ja 
sääntelyesteiden poistamiseksi energiainfrastruktuuri-investoinneilta, jotta 
sisämarkkinoiden potentiaali voidaan vapauttaa;

5. kehottaa komissiota edistämään kiireellisiä toimenpiteitä, joilla pyritään pääsemään eroon 
EU:n energiainfrastruktuurin epätasapainoisuuksista, jotka ovat este energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiselle ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiselle;

6. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan kansallisille sääntelyviranomaisille tarvittavat 
valtuudet ja resurssit, joilla ne toteuttavat tehtäviään, esimerkiksi seurantaa ja asiakkaiden 
valitusten käsittelyä; pyytää komissiota ja energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa (ACER) esittämään suosituksia siitä, kuinka kansallisten 
sääntelyviranomaisten valvontavaltaa voitaisiin parantaa; kehottaa komissiota edistämään 
koordinoinnin sekä parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihdon parantamista kansallisten 
sääntelyviranomaisten sekä toimivaltaisten kansallisten ja unionin viranomaisten kesken;

7. korostaa, että energialaskuissa on toimittajien välillä merkittäviä eroja eurooppalaisille 
energiankuluttajille tarjotun tiedon määrässä ja laadussa; painottaa, että on tärkeää tarjota 
kuluttajille oikea-aikaista ja asianmukaista tietoa kulutuksesta ja hinnoittelusta, jotta 
nämä voivat valita haluamansa energiantoimittajan;

8. huomauttaa, että joissakin jäsenvaltioissa kuluttajat eivät tähän mennessä ole voineet 
vapaasti valita sähköntoimittajaa ja maksaa sähköstä kilpailukykyistä ja 
oikeudenmukaista hintaa; korostaa, että kuluttajille olisi tarjottava kattavaa neuvontaa ja 
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koulutusta, jotta he voivat osallistua aktiivisesti, ja että tarvitaan kuluttajille suunnattuja 
tiedotuskampanjoita, jotta älykkäiden energiajärjestelmien leviämistä voidaan hyödyntää; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita mahdollistamaan kuluttajien osallistumisen 
älykkäiden energiajärjestelmien toteuttamiseen ja kannustamaan heidän osallistumistaan, 
erityisesti suunnittelemalla helposti saatavilla olevaa, tehokasta ja avointa rahoitusta, ja 
kehottaa komissiota myös edistämään sellaisten älykkäiden sähkömittarien käyttöönottoa, 
jotka tarjoavat kuluttajille selkeän kuvan heidän energiakulutuksestaan; tähdentää, että 
kaasun ja sähkön hintojen on oltava Euroopassa kohtuullisia, avoimia ja helposti 
vertailtavia; korostaa tarvetta edistää avointa ja täsmällistä todelliseen kulutukseen 
perustuvaa laskutusta, laskujen vakiomallia ja selvien, tehokkaiden ja kattavien 
hintavertailuvälineiden leviämistä sekä palveluntarjoajan helppoa ja nopeaa vaihtamista;

9. kannustaa ottamaan käyttöön yhteisen menettelyn ja yhteisen, kattavan ja 
helppokäyttöisen energialaskumallin, joka sisältää ne vähimmäistiedot, jotka toimittajien 
olisi sisällytettävä laskuun, jotta kuluttajat kaikkialla EU:ssa ymmärtäisivät 
energialaskunsa sisällön ja voisivat näin käyttää energiaa taloudellisemmin ja 
tehokkaammin;

10. kiinnittää huomiota myönteisiin tuloksiin tietyissä jäsenvaltioissa, joissa energiayhtiöille 
asetetuista energiansäästövaatimuksista on ollut monia myönteisiä seurauksia, muun 
muassa se, että älykkäitä sähkömittareita käytetään laajemmin kuluttajien hyödyksi;

11. kehottaa kiinnittämään huomiota energiatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden 
merkitykseen erityisesti rakennusalalla; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
energiatarkastajia on riittävästi, jotta energiakatselmukset ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä varmistamaan varat energiatehokkuustoimenpiteiden rahoittamiseksi 
rakennusalalla ja erityisesti asuntotuotannossa; kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön lainsäädäntökehyksen, jolla kannustetaan energiantoimittajia osallistumaan 
energiatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden täytäntöönpanoon myös rakennusalalla ja 
varmistetaan se;

Digitaaliset sisämarkkinat

12. pyytää komissiota seuraamaan markkinoita ja puuttumaan digitaalisten ja 
televiestintäalan sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista haittaaviin 
lainsäädännöllisiin puutteisiin;

13. palauttaa mieliin, että digitaaliset sisämarkkinat, joilla palveluja voidaan tarjota vapaasti 
500 miljoonan kuluttajan markkinoilla, ovat ratkaiseva kilpailukykyä ja talouskasvua 
edistävä tekijä, joka tarjoaa korkealaatuisia työpaikkoja ja edistää EU:n muuntumista 
tietoon perustuvaksi taloudeksi;

14. korostaa, että eurooppalaiset markkinat, joilla lähes 500 miljoonalla ihmisellä olisi nopea 
laajakaistayhteys, olisivat sisämarkkinoiden kehityksen kärjessä; korostaa tarvetta 
yhdistää digitaalistrategia sähköisen kaupankäynnin, sähköisen terveydenhuollon, 
verkko-opiskelun, sähköisten pankkipalvelujen ja sähköisen hallinnon palvelujen 
kaltaisten uusien palvelujen tarjoamiseen;
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15. kehottaa jäsenvaltioita panemaan oikea-aikaisesti täytäntöön EU:n televiestintää 
koskevan lainsäädännön ja pyytää komissiota seuraamaan tiiviisti 
täytäntöönpanomenettelyä ja asettamaan seuraamuksia huonosta täytäntöönpanosta;

16. korostaa, että EU:n olisi pyrittävä verkkovierailumaksuttomaan Euroopan 
matkapuhelinviestintään, joka olisi saavutettava siten, että varmistetaan digitaalisten ja 
televiestinnän sisämarkkinoiden toteuttamista, käynnistetään palveluntarjoajien välinen 
kilpailu mahdollistamalla uusien yritysten pääsy markkinoille, vahvistetaan kuluttajien 
oikeuksia ja tarjotaan unionille yhdenmukainen ja kestävä digitaali- ja televiestintäalusta;

17. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
resurssit, joiden avulla ne voivat seurata palvelun laatua ja asettaa seuraamuksia 
epätasaisesta palvelun laadusta, ja että kuluttajien palaute otetaan huomioon; kehottaa 
jäsenvaltioita käynnistämään tiedotuskampanjoita, jotta kuluttajat tulisivat tietoisiksi 
oikeuksistaan ja jotta parannettaisiin heidän neuvotteluasemaansa viestintäpalvelujen 
tarjoajiin nähden;

18. kehottaa kansallisia sääntelyviranomaisia ja kuluttajajärjestöjä esittämään selkeän ja 
avoimen katsauksen kuluttajille tarjottavista televiestintäpalveluista ja hinnoista; 
suosittaa, että televiestintäpalvelujen (esim. puhelujen, tekstiviestien ja tiedonsiirron) 
hinnat olisi esitettävä yhdenmukaisessa muodossa (minuuttia, tekstiviestiä ja megatavua 
kohden), jotta helpotettaisiin tarjottujen palvelujen vertailua ja varmistettaisiin, että 
palvelupaketit olisivat verrattavissa toisiinsa; toteaa, että tällaiseen vertailuun olisi 
sisällyttävä muita tekijöitä, kuten vähimmäiskesto ja seuraamukset, jotka voivat myös 
vaikuttaa hintaan; korostaa, että asiakkaiden olisi voitava saada veloituksetta kaikki 
palveluvaihtoehtoja koskevat tiedot; toteaa, että jättilaskun vaikutusten rajoittamiseksi ja 
kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi kuluttajien olisi voitava asettaa käyttörajoituksia 
verkkovierailupalvelujen lisäksi myös kotimaan palveluille, erityisesti tiedonsiirrolle, 
sillä he eivät usein ole tietoisia palvelun käytön vaikutuksesta laskuunsa;

19. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voitaisiin helpottaa pienten 
operaattoreiden pääsyä matkaviestintäpalvelujen markkinoille, joille on nykyään 
ominaista vain muutama hallitseva toimija;

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saanti, julkiset hankinnat ja tukitoimenpiteet

20. kehottaa komissiota parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia päästä 
pääomamarkkinoille virtaviivaistamalla tiedottamista, helpottamalla rahoitusmenettelyjä 
ja tekemällä niistä tehokkaampia ja avoimempia; kehottaa jäsenvaltioita rohkaisemaan 
pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin ottamalla käyttöön sähköisiä 
hankintamenettelyjä, yksinkertaistamalla hallintoa, vähentämällä byrokratiaa, jakamalla 
hankinnat eriin ja vauhdittamalla maksuja alihankkijoille;

21. korostaa, että EU:n yritysten osallistuminen rajat ylittäviin julkisiin hankintoihin on 
edelleen hyvin vähäistä ja että EU:n yritykset, varsinkin pk-yritykset, kohtaavat 
vaikeuksia rajat ylittäviin julkisiin hankintoihin osallistumisessa nykyisten erilaisten ja 
monimutkaisten hallinnollisten menettelyjen vuoksi; panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdottaman julkisten hankintojen uudistuksen ja katsoo, että yhteisten 
periaatteiden vahvistaminen EU:n tasolla sekä joustavat, selkeät ja yksinkertaiset julkisia 
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hankintoja koskevat säännöt antaisivat yrityksille ja ennen kaikkea pk-yrityksille 
mahdollisuuden hyödyntää paremmin rajat ylittävien julkisten hankintojen tarjoamia 
mahdollisuuksia; 

22. korostaa, että kansallisia julkisten hankintojen sähköisiä järjestelmiä on kehitettävä rajat 
ylittävien palvelujen helpottamiseksi, palvelujen sisämarkkinoiden toteutumisen 
varmistamiseksi ja palveludirektiivin täysimääräiseksi soveltamiseksi;

23. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota helpottamaan uusien innovatiivisten yritysten 
investointimahdollisuuksia poistamalla esteitä, jotka haittaavat EU:n laajuisten 
riskipääomamarkkinoiden muodostumista;

24. korostaa, että on tärkeää perustaa EU:n laajuinen julkisten hankintojen sähköinen 
järjestelmä, jolla varmistettaisiin entistä laajempi avoimuus ja parempi kilpailukyky ja 
jonka myötä julkiset varat käytettäisiin tehokkaammin;

25. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään hyödyksi nykyisiä rakenteita ja luomaan keskitettyjä 
menettelyjä, joilla yksinkertaistetaan ja helpotetaan tiedon saantia, jotta pk-yritykset 
voivat hakea eurooppalaista, kansallista ja paikallista rahoitusta, koska keskitetyt 
menettelyt tuovat enemmän lisäarvoa, kun ne luodaan nykyisen hallinnon kustannuksella 
eikä niistä siten aiheudu lisätaakkaa veronmaksajille; korostaa niiden merkitystä 
peruslähtökohtina, joilla houkutellaan yksityisiä investointeja ja mahdollistetaan 
investoinnit tutkimuksen ja energian alalla, ja kehottaa komissiota vahvistamaan 
toimenpiteitä eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten rahoituskehysten 
yksinkertaistamiseksi ja niiden avoimuuden lisäämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saantia yksinkertaistamalla tietojen toimittamista 
koskevia sääntöjä ja edistämään sähköisten tietopankkien luomista todistuksia ja muita 
liiteasiakirjoja varten;

26. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan sopimukset, joilla annetaan pk-
yrityksille mahdollisuus toimia kaikkialla Euroopassa ja markkinoida ideoitaan 
parantamalla niiden markkinoille pääsyä ja vähentämällä byrokratiaa;

27. korostaa eurooppalaisten standardien kehittämisen merkitystä, sillä se on aivan 
välttämätöntä niin sisämarkkinoiden toteuttamisen kuin EU:n kansainvälisen 
kilpailukyvyn lisäämisen kannalta; kehottaa komissiota varmistamaan, että pk-yritysten ja 
mikroyritysten on entistä helpompi saada käyttöönsä eurooppalaisia standardeja;

Sähköinen kaupankäynti

28. panee tyytyväisenä merkille sähköisen kaupankäynnin huomattavan kasvun ja kiinnittää 
huomiota kuluttajien huoliin, jotka koskevat transaktioiden turvallisuutta; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan kuluttajia sähköisessä kaupankäynnissä 
suojaavaa lainsäädäntökehystä ja kehittämään kehyksen, jolla edistetään sähköisen 
kaupankäynnin, rahoituslaitosten ja julkisten elinten verkkosivustojen sertifiointia 
turvallisuuden kannalta, jotta kuluttajat voivat luottaa näihin sivustoihin käydessään 
niillä;

29. korostaa, että EU:n on pikaisesti lujitettava yritysten ja kuluttajien luottamusta ja 
tarjottava verkkokaupan keinoja rajat ylittävän kaupan lisäämiseksi; kehottaa sen vuoksi 
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yksinkertaistamaan lupajärjestelmiä sekä luomaan tehokkaan kehyksen tekijänoikeuksia 
varten;

30. kehottaa jäsenvaltioita panemaan pikaisesti täytäntöön kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin ja kehottaa komissiota käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja edistääkseen 
verkkokauppaa tavanomaisena kauppakäytäntönä niin yrityksen ja kuluttajan kuin 
yritysten välisten liiketoimien osalta;

31. kehottaa perustamaan jokaiseen jäsenvaltioon keskitettyjä alv-palvelupisteitä pk-yritysten 
ja yrittäjien rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin helpottamiseksi;

Palvelujen sisämarkkinat

32. pitää valitettavana, että hallinnolliset esteet ja toisistaan poikkeavat kansalliset säännöt 
rajoittavat 70 prosenttia unionin BKT:sta muodostavien palvelujen vapaata liikkuvuutta; 
vaatii siksi panemaan täysimääräisesti täytäntöön palveludirektiivin ja laajentamaan sitä 
siten, että se kattaa kaikki nykyaikaisen tietoon perustuvan talouden palvelut;

33. korostaa, että sähköinen hallinto hyödyttää erityisesti EU:n kansalaisia ja pk-yrityksiä 
tarjoamalla etuja alhaisempien hallintokustannusten ansiosta, kun otetaan huomioon, että 
kansalaiset ja pk-yritykset kohtaavat usein ylitsepääsemättömiä esteitä EU:ssa rajat 
ylittävän toiminnan yhteydessä;

34. korostaa, että suurimmat julkisen hallinnon sähköisten palvelujen rajat ylittävän käytön 
esteet liittyvät sähköisten allekirjoitusten ja tunnistusten käyttöön ja sähköisten 
hallintojärjestelmien yhteentoimivuuden puutteeseen EU:n tasolla; kehottaa komissiota 
tarkistamaan sähköisiä allekirjoituksia koskevaa direktiiviä varmistaakseen niiden 
vastavuoroisen tunnustamisen;

35. korostaa, että sähköisen hallinnon sovellukset olisi arvioitava uudelleen ja että niitä olisi 
tarvittaessa muokattava siten, että ne ovat myös ulkomaalaisten käyttäjien saatavilla; 
korostaa, että yhteentoimivuutta tarvitaan paikallisella, alueellisella ja kansallisella sekä 
EU:n tasolla;

36. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikan välineitä avoimuuden ja 
vastuullisuuden lisäämiseksi, hallinnollisen taakan pienentämiseksi, hallinnollisten 
menettelyjen kehittämiseksi, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, julkisten varojen 
säästämiseksi ja osallistavamman demokratian edistämiseksi samalla kun lujitetaan 
luottamusta;

37. pitää valitettavana, että lainsäädäntöehdotus julkisen sektorin verkkosivustojen täyden 
käytettävyyden varmistamiseksi vuoteen 2015 mennessä on viivästynyt; suhtautuu 
myönteisesti digitaalista osallisuutta koskevaan etenemissuunnitelmaan ja kehottaa 
panemaan täytäntöön verkon sisällön saavutettavuutta koskevan aloitteen (WAI) ja 
verkon sisällön saavutettavuutta koskevat suuntaviivat (WCAG) sähköisen hallinnon 
portaalien osalta;

38. kiinnittää huomiota siihen, että matkustajien on edelleen vaikea varata ja ostaa lippuja 
multimodaalisille matkoille EU:n sisällä, ja kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
liikenteen alan yrityksiä varmistamaan yhtenäisen multimodaalisen 
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lipunmyyntijärjestelmän perustamisen vuoteen 2015 mennessä;

39. suhtautuu myönteisesti sähköistä laskutusta koskevaan aloitteeseen, jonka tavoitteena on 
tehdä sähköisestä laskutuksesta vallitseva laskutustapa EU:ssa vuoteen 2020 mennessä, ja 
on tyytyväinen komission päätökseen sähköistä laskutusta koskevan EU:n 
sidosryhmäfoorumin (EMSFEI) perustamisesta;

40. painottaa sähköisen laskutuksen merkittäviä etuja (lyhyemmät maksuajat, vähemmän 
virheitä, tehokkaampi arvonlisäverotus, pienemmät tulostus- ja lähetyskustannukset sekä 
kaupallisten toimien yhdennetty käsittely) ja kehottaa teollisia toimijoita ja Euroopan 
standardointijärjestöjä jatkamaan ponnistelujaan edistääkseen sähköistä laskutusta 
koskevaan yhteiseen tietomalliin liittyvää lähentymistä;

41. huomauttaa, että jäsenvaltioiden sähköisiä allekirjoituksia koskevien säännösten erot ovat 
edelleen merkittävä este EU:n sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle, erityisesti 
palvelujen tarjonnalle; katsoo, että on tärkeää luoda yhtenäinen järjestelmä sähköisten 
allekirjoitusten tunnustamiseksi kaikkialla EU:ssa;

42. painottaa oikeusvarmuuden, selkeän teknisen ympäristön ja oikeudellisiin vaatimuksiin, 
kaupallisiin toimiin ja yhteisiin teknisiin standardeihin perustuvien avointen ja 
yhteentoimivien sähköistä laskutusta koskevien ratkaisujen merkitystä, jotta sähköisen 
laskutuksen laajaa käyttöönottoa voidaan edistää.
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