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EHDOTUKSET

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

1. painottaa, että internetpalveluja tarjotaan yli rajojen ja että sen vuoksi niiltä edellytetään 
yhtenäistä toimintaa Euroopan digitaalistrategian mukaisesti;

2. toteaa, että unionin markkinat, joilla lähes 500 miljoonaa ihmistä käyttää nopeaa 
laajakaistayhteyttä, auttaisivat kehittämään sisämarkkinoita; korostaa tarvetta yhdistää 
digitaalistrategia sähköisen kaupankäynnin, sähköisen terveydenhuollon, 
verkko-opiskelun, sähköisten pankkipalvelujen ja sähköisen hallinnon palvelujen 
kaltaisten uusien palvelujen tarjoamiseen;

3. muistuttaa, että digitaaliset sisämarkkinat, joilla palveluja voidaan tuottaa vapaasti 
500 miljoonan kuluttajan markkinoilla, ovat keskeinen kilpailukykyä ja talouskasvua 
edistävä tekijä, joka luo suurta pätevyyttä edellyttäviä työpaikkoja ja helpottaa EU:n 
siirtymistä osaamistalouteen;

4. korostaa, että laajakaista ja internet ovat talouskasvua, tietoyhteiskuntaa, työpaikkojen 
syntymistä, innovointia ja Euroopan kilpailukykyä vauhdittavia tärkeitä tekijöitä, jotka 
lisäksi vahvistavat verkkokauppaa ja -palveluja; painottaa, että kuluttajat ja yritykset 
tarvitsevat laajakaistayhteyksiä voidakseen hyödyntää internetiä täysimääräisesti;

5. korostaa, että tehokas kilpailu, avoimuus liikenteenhallinnassa ja palvelun laadussa sekä 
vaihtamisen helppous ovat verkon neutraaliuden vähimmäisedellytyksiä; toistaa tukevansa 
avointa internetiä, jossa ei voida estää sisältöä ja yksittäisiä kaupallisia palveluja; 
palauttaa mieliin Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) tuoreimmat havainnot ja katsoo, että verkon neutraaliuden varmistamiseksi 
tarvitaan lisätoimia; 

6. painottaa jälleen kerran verkon neutraaliuteen liittyviä mahdollisia haasteita, mukaan 
lukien kilpailunvastainen toiminta, innovaatioiden estäminen, ilmaisunvapauden 
rajoittaminen, kuluttajien tiedonpuute ja yksityisyyden loukkaaminen; korostaa, että 
verkon neutraaliuden puute vaikuttaa kielteisesti niin yrityksiin ja kuluttajiin kuin koko 
yhteiskuntaan;

7. korostaa, että Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksen kannalta on tärkeää 
jatkaa toimia, joilla pyritään varmistamaan kaikkialla saatavilla olevat nopeat yhteydet 
kaikille kuluttajille, joilla edistetään kiinteän ja langattoman internetin saatavuutta sekä 
otetaan käyttöön seuraavan sukupolven infrastruktuuri; korostaa tämän edellyttävän 
politiikkaa, jolla edistetään saatavuutta kilpailukyvyn kannalta;

8. korostaa, että täysin toimintakykyisten digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen 
edellyttää koordinoituja ponnisteluja, joilla varmistetaan verkkoon pääsy ja sen 
edellyttämät taidot kaikille kansalaisille ikään, asuinpaikkaan, koulutukseen ja 
sukupuoleen katsomatta;
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9. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita antamaan uutta pontta nopeaa ja ultranopeaa 
laajakaistaa koskevalle unionin strategialle ja saattamaan strategian tavoitteet ajan tasalle;

10. painottaa, että tietotekninen osaaminen on erittäin tärkeää kilpailukykyisten digitaalisten 
sisämarkkinoiden kehittämisessä ja että kaikkien unionin kansalaisten olisi voitava 
hankkia asianmukaiset tietotekniset taidot; korostaa, että on tärkeää sitoutua puolittamaan 
digitaalista lukutaitoa ja muita digitaalisia taitoja koskevat erot vuoteen 2015 mennessä;

11. katsoo, että on löydettävä keinoja lisätä kansalaisten uskoa ja luottamusta 
verkkoympäristöön ja varmistettava heidän henkilötietojensa ja yksityisyytensä suoja sekä 
turvattava ilmaisunvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, mukaan lukien 
oikeussuojamekanismeihin liittyvien maantieteellisten, teknisten ja organisatoristen 
esteiden poistaminen;

12. on vakaasti sitä mieltä, että yksityisyyden suoja ei ole pelkästään Euroopan unionin 
perusarvoja, vaan sillä on lisäksi tärkeä rooli edistettäessä tarvittavaa käyttäjien 
luottamusta digitaalista ympäristöä kohtaan, jotta digitaaliset sisämarkkinat voivat 
toteutua täysimääräisesti; suhtautuu siksi myönteisesti komission ehdotuksiin 
tietosuojadirektiivin mukauttamisesta nykyiseen digitaaliseen ympäristöön, millä 
edistetään verkkoympäristön innovatiivisuutta ja tehostetaan pilvipalvelujen kaltaisen 
lupaavan uuden tekniikan kehitystä;

13. korostaa, että internetmarkkinoiden olisi oltava mahdollisimman joustavat, jotta alalle 
saataisiin luoduksi enemmän liiketoiminta- ja kehitysmahdollisuuksia;

14. vaatii yhdennettyjä eurooppalaisia markkinoita kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille; 
kehottaa samalla yksinkertaistamaan sähköistä laskutusta koskevaa kehystä; painottaa, että 
kummankin näiden osalta on tärkeää varmistaa yhteentoimivuus ja avoimet standardit, 
jotta mahdollistetaan maksimaalinen markkinapotentiaali ja kilpailu;

15. painottaa, että toimiva digitaalitalous on koko Euroopan unionin talouden moitteettoman 
toiminnan edellytys; toteaa kuitenkin, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä 
nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, koska yritykset 
kohtaavat monia esteitä yrittäessään myydä tuotteita yli rajojen Euroopan unionissa 
varsinkin siksi, että jäsenvaltiot soveltavat muun muassa erilaisia kuluttajansuoja- ja 
arvonlisäverosäännöksiä sekä erilaisia tuotekohtaisia ja maksuja koskevia säännöksiä; 
kehottaa unionin toimielimiä vahvistamaan sitoutumistaan poistamaan rajat ylittävän 
verkkokaupan keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan uusia kohdennettuja lainsäädäntötoimia suurimpien esteiden poistamiseksi;

16. korostaa keskitettyjen asiointipisteiden merkitystä arvonlisäveroasioissa, jotta voidaan 
helpottaa pk-yritysten rajat ylittävää verkkokaupankäyntiä ja edistää sähköistä laskutusta; 
korostaa kuitenkin, että tällaisia keskitettyjä asiointipisteitä olisi perustettava vain 
olemassa olevien rakenteiden yhteyteen, jotta ei lisätä veronmaksajien rasitetta;

17. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja 
sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla, sillä 
ehdotukseen sisältyy unionin tasolla ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien ja 
niihin liittyvien keskeisten sähköisten luottamuspalvelujen vastavuoroinen tunnustaminen 
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ja hyväksyntä ja sen avulla voidaan mahdollistaa turvallinen ja sujuva sähköinen 
vuorovaikutus yritysten, kansalaisten ja viranomaisten välillä ja parantaa näin julkisten ja 
yksityisten verkkopalvelujen, sähköisen liiketoiminnan ja sähköisen kaupankäynnin 
toimivuutta EU:ssa;

18. painottaa, että on tärkeää noudattaa yhdenmukaistettua lähestymistapaa 
tekijänoikeusalalla sovellettaviin poikkeuksiin ja rajoituksiin samoin kuin 
tavaramerkkeihin ja patentteihin sovellettaviin yhdenmukaistettuihin lakisääteisiin 
poikkeuksiin, jotka hyödyttävät usein tutkijoita ja kehittäjiä, jotta voidaan helpottaa 
uusien, innovatiivisten palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa ja lisätä kuluttajien 
kiinnostusta niitä kohtaan sekä turvata samalla tutkimusryhmien, innovaattoreiden, 
taiteilijoiden ja käyttäjien oikeusvarmuus, joka on Euroopan digitaalisen ympäristön 
toteutumisen edellytys;

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

20. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sähköisestä kaupankäynnistä annetulla 
direktiivillä luotua oikeudellista kehystä ei ole tarpeen tarkistaa; korostaa kuitenkin, että 
ilmoitus- ja toimintamenettelyjen täytäntöönpanoa on syytä selventää entisestään, jotta 
voidaan puuttua laittomaan sisältöön;

21. korostaa, että julkisten palvelujen siirtämisellä digitaaliaikaan on potentiaalisesti paljon 
annettavaa kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kansallisia 
suunnitelmia tällaisen siirtymisen toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja toimet 
kaikkien julkisten palvelujen saamiseksi verkkoon ja käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

22. korostaa, että viestintä- ja tietotekniikan käyttö julkisella sektorilla on digitaali- ja 
osaamisyhteiskunnan kehityksen kulmakivi, ja kehottaa tästä syystä komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään entistä turvallisempia ja tehokkaampia sähköisiä palveluja; 
panee merkille, että etenkin sähköisen tunnistuksen ja sähköisten allekirjoitusten kohdalla 
toimien rajatylittävä yhteentoimivuus on ennakkoedellytys, jotta voidaan ottaa käyttöön 
sähköisiä laskutusratkaisuja;

23. muistuttaa korostaneensa 20. huhtikuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa
"Kilpailukykyiset sisämarkkinat – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut" 
oikeusvarmuuden, selkeän teknisen ympäristön ja yhteisiin oikeudellisiin vaatimuksiin, 
liiketoimintamenettelyihin ja teknisiin standardeihin perustuvien avointen ja 
yhteentoimivien sähköistä laskutusta koskevien ratkaisujen merkitystä laajan käyttöönoton 
edistämiseksi;

24. muistuttaa, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen helpottamiseksi on jatkettava 
teollis- ja tekijänoikeudellisen sääntelyn yhdenmukaistamista ja kunnioitettava samalla 
kansalaisten oikeuksia ja vapauksia;

25. kehottaa komissiota arvioimaan, onko tarpeen laatia yhdenmukaiset ja avoimet Euroopan 
unionin standardit sähköistä tunnistusta ja sähköistä allekirjoitusta varten;
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26. toteaa, että suurimmat esteet julkishallinnon sähköisten palvelujen rajat ylittävälle 
saatavuudelle liittyvät sähköisten allekirjoitusten ja tunnistusten käyttöön ja sähköisten 
viranomaispalvelujen yhteensopimattomuuteen unionin tasolla; on tyytyväinen komission 
asetusehdotukseen sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä 
luottamuspalveluista sisämarkkinoilla;

27. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan verkkoturvallisuuspoikkeamia koskevia 
varautumissuunnitelmia, myös unionin ja kansallisen tason elintärkeitä 
tietoinfrastruktuureita koskevia suunnitelmia, rajat ylittävien tietoverkkohäiriöiden ja 
tietoverkkohyökkäysten selvittämiseksi sekä kehittämään strategioita entistä kestävämmän 
ja luotettavamman infrastruktuurin luomiseksi; korostaa, että olisi lisättävä alan 
kansainvälistä yhteistyötä; muistuttaa, että vastuu verkko- ja tietoturvallisuudesta kuuluu 
kaikille, mukaan lukien kotikäyttäjät, palveluntarjoajat ja tuotekehittelijät; kehottaa 
kannustamaan tietoverkkoturvallisuuskoulutuksen antamista sekä kansalaisille että alan 
ammattilaisille;

28. korostaa, että internetiä käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla, ja kehottaa ryhtymään 
toimiin, joilla varmistetaan lisäradiotaajuudet langattomalle internetille ja parannetaan 
mobiililaitteissa toimivien verkkopalvelujen laatua; katsoo, että radiotaajuuksien 
jakamisella on edistettävä Euroopan johtoasemaa langattomien sovellusten ja uusien 
palvelujen alalla, jotta voidaan vahvistaa Euroopan kasvua ja kilpailukykyä;

29. panee merkille, että niin kiinteä kuin mobiili dataliikenne kasvaa eksponentiaalisesti ja 
että tämän kasvun hallitsemiseksi tarvitaan toimia, joita ovat muun muassa entistä 
yhdenmukaisempi taajuuksien myöntäminen langattomalle laajakaistalle, taajuuksien 
entistä suurempi teho ja seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen nopea käyttöönotto;

30. katsoo, että tulevaisuuden kapasiteettitarpeiden täyttämiseksi on arvioitava, onko tarpeen 
avata 700 MHz:n taajuusalue mobiilidataliikenteelle;

31. toteaa, että nopeat verkot ovat verkkopalvelujen kehittämisen ja talouskasvun 
perusedellytys; kehottaa komissiota asettamaan maailmanlaajuisesti johtavaa 
digitaalistrategiaa koskevia tavoitteita, joilla varmistetaan, että unioni nousee 
kansainväliseen johtoasemaan internet-yhteyksien nopeudessa ja liitettävyydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään edelleen kansallisia laajakaistasuunnitelmia ja laatimaan 
toimintasuunnitelmia, joihin sisältyy konkreettisia toimia laajakaistaa koskevien 
kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi; korostaa komission Verkkojen Eurooppa 
-välineen yhteydessä ehdottamien välineiden suurta strategista merkitystä;

32. pitää valitettavana, että EU on muita toimijoita jäljessä kuitutekniikalla toteutettujen 
internetyhteyksien alalla; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja komissiota nopeuttamaan 
ultranopean laajakaistan rakentamista ja käyttöönottoa; kehottaa laatimaan unionin 
strategian "kuitu kotiin" -tekniikan laajamittaiseksi käyttöönottamiseksi;

33. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan johdonmukaisen käytön lisäksi on digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomisen kannalta tärkeää edistää tieto- ja viestintäteknisen tutkimuksen 
huippuosaamista sekä houkutella julkisia ja yksityisiä investointeja yhteistyössä tehtävään 
korkean riskin tieto- ja viestintätekniseen tutkimukseen ja -innovointiin; korostaa, että 
unionin olisi edustettava huippuosaamista internet-tekniikan standardien kehittämisessä; 
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ehdottaa, että tulevissa rahoitusnäkymissä ja Horisontti 2020 -puiteohjelmassa lisätään 
merkittävästi EU:n tieto- ja viestintäteknisen tutkimuksen talousarviota;

34. toteaa, että ultranopean laajakaistan nopea yleistyminen on tärkeää unionin kansainvälisen 
kilpailukyvyn, unionin tuottavuuden kehittymisen ja sellaisten uusien ja pienten yritysten 
syntymisen kannalta, jotka voivat olla johtavia esimerkiksi terveydenhoidossa, 
tuotannossa ja palveluissa;

35. kehottaa toteuttamaan erityistoimia sen varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat 
hyödyntää laajakaistaa täysimääräisesti verkkokaupassa ja sähköisessä hankintatoimessa; 
kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden aloitteita, joilla kehitetään pk-yrityksien 
tietoteknistä osaamista, ja kannustamaan innovatiivisiin, internetiin perustuviin 
liiketoimintamalleihin kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman (CIP) ja sen seuraajan eli 
yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) 
välityksellä;

36. panee merkille pilvipalvelujen tarjoamat laajat mahdollisuudet ja kehottaa komissiota 
ehdottamaan viipymättä pilvipalveluja koskevaa unionin strategiaa;

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan kuluttajan oikeuksia, velvollisuuksia ja 
riskejä digitaalimarkkinoilla koskevia tietotekniikan koulutusohjelmia.
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