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Tarkistus 1
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että sähköisestä 
kaupankäynnistä hyötyvät erityisesti 
maaseudulla ja kaukaisilla ja syrjäisillä 
alueilla asuvat kansalaiset, jotka eivät 
ehkä muutoin voi tutustua laajaan 
tavaravalikoimaan yhtä helposti tai yhtä 
edullisesti, 

Or. en

Tarkistus 2
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että äskettäisen 
talouskriisin aikana sähköinen 
kaupankäynti jatkoi kasvu-uralla, edisti 
työllisyyttä ja tarjosi liikeyrityksille 
lisäkeinon jatkaa taloudellista 
toimintaansa ja kuluttajille 
mahdollisuuden hyötyä paremmista 
valikoimista ja edullisemmista hinnoista,

Or. en

Tarkistus 3
Lara Comi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin tarjoavan monia etuja EU:n 
yrityksille ja etenkin pk-yrityksille, jotka 
voivat tuottaa innovatiivisia, 
korkealaatuisia ja kuluttajaystävällisiä 
palveluja Euroopan sisäisten online-
markkinoiden kautta, vahvistaa asemaansa 
ja säilyttää kilpailukykynsä 
maailmantaloudessa, 

C. ottaa huomioon rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin tarjoavan monia etuja EU:n 
yrityksille ja etenkin pk-yrityksille, jotka 
voivat tuottaa innovatiivisia, 
korkealaatuisia ja kuluttajaystävällisiä 
palveluja ja tuotteita Euroopan sisäisten 
online-markkinoiden kautta, vahvistaa 
asemaansa ja säilyttää kilpailukykynsä 
maailmantaloudessa,

Or. en

Tarkistus 4
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että digitaalisen 
ympäristön kehittäminen ja TVT:n 
sisämarkkinoiden toteuttaminen tarjoavat 
todellisen mahdollisuuden luoda uusia 
työpaikkoja ja helpottaa verkossa 
toimivien yritysten perustamista erityisesti 
äskettäin työttömiksi joutuneita henkilöitä 
ajatellen,

Or. en

Tarkistus 5
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että sähköinen 
kaupankäynti on nykyisin talouden 
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valtavirran merkittävä osatekijä ja että 
yritykset ja kuluttajat hyödyntävät yhä 
useammin sekä verkossa että verkon 
ulkopuolella sovellettavia kaupallisia 
käytäntöjä parhaiden etujen saamiseksi,

Or. en

Tarkistus 6
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että sähköisen 
kaupankäynnin täysin toimintakykyisten 
EU:n sisämarkkinoiden tiellä on edelleen 
eräitä vakavia rakenteellisia ja sääntelyyn 
liittyviä esteitä, kuten 
kuluttajansuojasääntöjen ja 
arvonlisäveroon, kierrätysmaksuihin ja 
tekijänoikeusmaksuihin liittyvien sääntöjen 
pirstoutuminen kansallisten rajojen 
mukaisesti, 

D. ottaa huomioon, että sähköisen 
kaupankäynnin täysin toimintakykyisten 
EU:n sisämarkkinoiden tiellä on edelleen 
eräitä vakavia rakenteellisia ja sääntelyyn 
liittyviä esteitä, kuten 
kuluttajansuojasääntöjen ja 
arvonlisäveroon, kierrätysmaksuihin ja 
tekijänoikeusmaksuihin liittyvien sääntöjen 
pirstoutuminen kansallisten rajojen 
mukaisesti sekä yksinmyyntiä ja 
valikoivaa jakelua koskevista 
sopimuksista tehtyjen sääntöjen 
rikkominen,

Or. en

Tarkistus 7
Lara Comi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että rajat ylittävä 
yritysten välinen sähköinen kaupankäynti 
voi parantaa eurooppalaisten yhtiöiden 
kilpailukykyä, kun ne voivat helposti 
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hakea osia, palveluja ja tietotaitoa mistä 
tahansa sisämarkkinoilta (luoden samalla 
uusia mittakaavaetuja); ottaa lisäksi 
huomioon, että rajat ylittävä yritysten 
välinen sähköinen kaupankäynti tarjoaa 
erityisesti pk-yrityksille tilaisuuden 
muuttaa asiakaspohjansa 
kansainvälisemmäksi ilman, että niiden 
on investoitava fyysisten rakenteiden 
perustamiseen toisessa jäsenvaltiossa,

Or. en

Tarkistus 8
Lena Ek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että vaikka Internet on 
nopeimmin kasvava vähittäismyyntikanava 
ja sähköinen kaupankäynti lisääntyy 
jatkuvasti kansallisella tasolla, kansallisen 
ja rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin välinen ero suurenee 
EU:ssa ja eurooppalaiset kuluttajat 
joutuvat erityisesti pienissä EU:n 
jäsenvaltioissa tyytymään 
maantieteellisesti, teknisesti ja kaupan 
järjestelyjen kannalta rajoitettuihin 
valinnanmahdollisuuksiin,

E. ottaa huomioon, että Internet on 
nopeimmin kasvava vähittäismyyntikanava 
ja että sähköinen kaupankäynti lisääntyy 
jatkuvasti kansallisella tasolla,

Or. sv

Tarkistus 9
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että vaikka Internet on 
nopeimmin kasvava vähittäismyyntikanava 
ja sähköinen kaupankäynti lisääntyy 
jatkuvasti kansallisella tasolla, kansallisen 
ja rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin 
välinen ero suurenee EU:ssa ja 
eurooppalaiset kuluttajat joutuvat 
erityisesti pienissä EU:n jäsenvaltioissa 
tyytymään maantieteellisesti, teknisesti ja 
kaupan järjestelyjen kannalta rajoitettuihin 
valinnanmahdollisuuksiin,

E. ottaa huomioon, että vaikka Internet on 
nopeimmin kasvava vähittäismyyntikanava 
ja sähköinen kaupankäynti lisääntyy 
jatkuvasti kansallisella tasolla, kansallisen 
ja rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin 
välinen ero suurenee EU:ssa ja 
eurooppalaiset kuluttajat joutuvat eräissä
EU:n jäsenvaltioissa tyytymään 
maantieteellisesti, teknisesti ja kaupan 
järjestelyjen kannalta rajoitettuihin 
valinnanmahdollisuuksiin,

Or. en

Tarkistus 10
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja 
sääntelyyn liittyvät esteet ottamalla 
käyttöön kaikkia kuluttajia ja 
liikeyrityksiä EU:n 27:ssä jäsenvaltiossa 
koskevat yhtenäiset säännöt, joilla 
luodaan suotuisa yhdenmukainen 
digitaalinen ympäristö, huolehditaan niin 
yrityksiä kuin kuluttajia koskevasta 
oikeusvarmuudesta, yksinkertaistetaan 
menettelyjä, vähennetään 
mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan (direktiivi 2006/123/EY) ja 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 

Poistetaan.
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koskevan direktiivin (2005/29/EY) 
kaltaisten lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää;

Or. en

Tarkistus 11
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja sääntelyyn 
liittyvät esteet ottamalla käyttöön kaikkia 
kuluttajia ja liikeyrityksiä EU:n 27:ssä 
jäsenvaltiossa koskevat yhtenäiset säännöt, 
joilla luodaan suotuisa yhdenmukainen 
digitaalinen ympäristö, huolehditaan niin 
yrityksiä kuin kuluttajia koskevasta 
oikeusvarmuudesta, yksinkertaistetaan 
menettelyjä, vähennetään 
mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan (direktiivi 2006/123/EY) ja 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevan direktiivin (2005/29/EY) 
kaltaisten lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää;

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja sääntelyyn 
liittyvät esteet ottamalla käyttöön kaikkia 
kuluttajia ja liikeyrityksiä EU:n 27:ssä 
jäsenvaltiossa koskevat yhtenäiset säännöt, 
joilla luodaan suotuisa yhdenmukainen 
digitaalinen ympäristö, huolehditaan niin 
yrityksiä kuin kuluttajia koskevasta 
oikeusvarmuudesta, yksinkertaistetaan 
menettelyjä, vähennetään 
mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, sähköistä kaupankäyntiä 
koskevan direktiivin (2000/31/EY), 
palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan 
(2006/123/EY) ja sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskevan direktiivin 
(2005/29/EY) kaltaisten 
lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää;

Or. en
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Tarkistus 12
Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja sääntelyyn 
liittyvät esteet ottamalla käyttöön kaikkia 
kuluttajia ja liikeyrityksiä EU:n 27:ssä 
jäsenvaltiossa koskevat yhtenäiset säännöt, 
joilla luodaan suotuisa yhdenmukainen 
digitaalinen ympäristö, huolehditaan niin 
yrityksiä kuin kuluttajia koskevasta 
oikeusvarmuudesta, yksinkertaistetaan 
menettelyjä, vähennetään 
mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan (direktiivi 2006/123/EY) ja 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevan direktiivin (2005/29/EY) 
kaltaisten lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää;

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja sääntelyyn 
liittyvät esteet ottamalla käyttöön kaikkia 
kuluttajia ja liikeyrityksiä EU:n 27:ssä 
jäsenvaltiossa koskevat yhtenäiset säännöt, 
joilla luodaan suotuisa yhdenmukainen 
digitaalinen ympäristö, huolehditaan niin 
yrityksiä kuin kuluttajia koskevasta 
oikeusvarmuudesta, yksinkertaistetaan 
menettelyjä, vähennetään 
mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan (direktiivi 2006/123/EY) ja 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevan direktiivin (2005/29/EY) 
kaltaisten lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää; kehottaa EU:n 
toimielimiä poistamaan rajat ylittävän 
verkkokaupan keskeiset sääntely- ja 
hallinnolliset esteet vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa komissiota viemään 
pidemmälle käynnissä olevan 
arviointinsa, joka kohdistuu digitaalisia 
yhtenäismarkkinoita koskevaan yhteisön 
säännöstöön, ja ehdottamaan 
kohdennettuja lainsäädäntötoimia 
keskeisten esteiden poistamiseksi;

Or. en



PE441.222v02-00 10/30 AM\817165FI.doc

FI

Tarkistus 13
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja sääntelyyn 
liittyvät esteet ottamalla käyttöön kaikkia 
kuluttajia ja liikeyrityksiä EU:n 27:ssä 
jäsenvaltiossa koskevat yhtenäiset säännöt, 
joilla luodaan suotuisa yhdenmukainen 
digitaalinen ympäristö, huolehditaan niin 
yrityksiä kuin kuluttajia koskevasta 
oikeusvarmuudesta, yksinkertaistetaan 
menettelyjä, vähennetään 
mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan (direktiivi 2006/123/EY) ja 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevan direktiivin (2005/29/EY) 
kaltaisten lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää;

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja sääntelyyn 
liittyvät esteet ottamalla käyttöön kaikkia 
kuluttajia ja liikeyrityksiä EU:n 27:ssä 
jäsenvaltiossa koskevat yhtenäiset säännöt, 
joilla luodaan suotuisa yhdenmukainen 
digitaalinen ympäristö, huolehditaan niin 
yrityksiä kuin kuluttajia koskevasta 
oikeusvarmuudesta, yksinkertaistetaan 
menettelyjä, vähennetään 
mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan (direktiivi 2006/123/EY) ja 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevan direktiivin (2005/29/EY) 
kaltaisten lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää sellaisten 
kauppiaiden syrjivän käyttäytymisen 
lopettamiseksi, jotka kieltäytyvät 
palvelemasta asiakkaita tai kohtelevat heti 
eriarvoisesti heidän kansalaisuutensa tai 
asuinpaikkansa perusteella;

Or. en

Tarkistus 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja sääntelyyn 
liittyvät esteet ottamalla käyttöön kaikkia 
kuluttajia ja liikeyrityksiä EU:n 27:ssä 
jäsenvaltiossa koskevat yhtenäiset säännöt, 
joilla luodaan suotuisa yhdenmukainen
digitaalinen ympäristö, huolehditaan niin 
yrityksiä kuin kuluttajia koskevasta 
oikeusvarmuudesta, yksinkertaistetaan 
menettelyjä, vähennetään 
mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan (direktiivi 2006/123/EY) ja 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevan direktiivin (2005/29/EY) 
kaltaisten lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää;

1. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä 
poistamaan rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin hallinnolliset ja sääntelyyn 
liittyvät esteet ottamalla käyttöön kaikkia 
kuluttajia ja liikeyrityksiä EU:n 27:ssä 
jäsenvaltiossa koskevat yhtenäiset säännöt, 
joilla luodaan suotuisa digitaalinen 
ympäristö, huolehditaan niin yrityksiä kuin 
kuluttajia koskevasta oikeusvarmuudesta, 
yksinkertaistetaan menettelyjä, 
vähennetään mukautumiskustannuksia ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua sekä 
vapautetaan EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoissa piilevät 
mahdollisuudet; on sitä mieltä, että tässä 
mielessä kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin, palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan (direktiivi 2006/123/EY) ja 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevan direktiivin (2005/29/EY) 
kaltaisten lainsäädännöllisten välineiden 
yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen 
voi olla hyvin tärkeää;

Or. en

Tarkistus 15
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa palveluiden vapaan 
liikkuvuuden merkitystä sähköisen 
kaupankäynnin tulevan kehityksen 
kannalta, jonka yhteydessä on 
keskityttävä erityisesti sisämarkkinoilla 
noudatettavaan, vastaanottajan 
asuinpaikkaan tai kansalaisuuteen 
perustuvan syrjimättömyyden 
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periaatteeseen; toistaa, että 
sisämarkkinoilla voimassa oleva 
syrjimättömyyden periaate poistaa toisen 
jäsenvaltion kansalaisille asetetun 
velvoitteen toimittaa palvelun tai 
edullisempien ehtojen tai hintojen 
saamiseksi alkuperäisiä asiakirjoja tai 
oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, 
kansalaisuuden osoittava todistus tai 
virallisia asiakirjakäännöksiä;

Or. en

Tarkistus 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota poistamaan 
vaatimuksen, joka edellyttää tavanomaista 
myyntiä ennen verkkomyynnin 
käynnistämistä, sillä kyseinen ehto 
vaikeuttaa olennaisesti verkkomyyntiä;

Or. en

Tarkistus 17
Lena Ek

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että on tärkeää lujittaa kuluttajien 
nykyisin vähäistä luottamusta rajat 
ylittäviin kauppoihin vahvistamalla 
voimassaolevien sääntöjen noudattamisen 
on line -valvontaa ja rajat ylittävää 
valvontaa, lisäämällä kuluttajien 
suojelemisesta vastaavien viranomaisten 

3. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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toimivaltaa, edistämällä viranomaisten 
välistä yhteistyötä sekä luomalla tehokkaita 
EU:n laajuisia järjestelmiä markkinoiden 
seurannan ja tarkastustoiminnan, valitusten 
käsittelyn, riidanratkaisumenettelyiden ja 
joukkokanteiden alalla;

Or. sv

Tarkistus 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että on tärkeää lujittaa kuluttajien 
nykyisin vähäistä luottamusta rajat 
ylittäviin kauppoihin vahvistamalla 
voimassaolevien sääntöjen noudattamisen 
on line -valvontaa ja rajat ylittävää 
valvontaa, lisäämällä kuluttajien 
suojelemisesta vastaavien viranomaisten 
toimivaltaa, edistämällä viranomaisten 
välistä yhteistyötä sekä luomalla tehokkaita 
EU:n laajuisia järjestelmiä markkinoiden 
seurannan ja tarkastustoiminnan, valitusten 
käsittelyn, riidanratkaisumenettelyiden ja 
joukkokanteiden alalla;

3. toteaa, että on tärkeää lujittaa kuluttajien 
nykyisin vähäistä luottamusta rajat 
ylittäviin kauppoihin vahvistamalla 
voimassaolevien sääntöjen noudattamisen 
on line -valvontaa ja rajat ylittävää 
valvontaa, lisäämällä kuluttajien 
suojelemisesta vastaavien viranomaisten 
toimivaltaa, edistämällä viranomaisten 
välistä yhteistyötä sekä luomalla tehokkaita 
EU:n laajuisia järjestelmiä markkinoiden 
seurannan ja tarkastustoiminnan, valitusten 
käsittelyn ja riidanratkaisumenettelyiden 
alalla;

Or. en

Tarkistus 19
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
sekä sellaisen kansallisen viranomaisen, 
joka voisi käsitellä oman jäsenvaltionsa 
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yhtiöiden tai yrittäjien laatimia, rajat 
ylittävää verkkokauppaa koskevia 
rekisteröintipyyntöjä, että kansallisia 
viranomaisia koordinoimaan pystyvän 
eurooppalaisen viranomaisen 
perustamista tai nimittämistä koskevan 
vaikutusten arvioinnin, jotta 
sisämarkkinat voidaan toteuttaa nopeasti; 

Or. en

Tarkistus 20
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota vahvistamaan 
rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä 
EU:n tasolla koskevat selkeät standardit, 
kuten kauppiasta koskeva vaatimus 
tarjota asiakkailleen ja julkisille 
viranomaisille helppokäyttöinen, suora, 
pysyvä ja ilmainen mahdollisuus tutustua 
kauppiaan tai palveluntarjoajan nimeä ja 
rekisterinumeroa, tarjottujen tavaroiden 
ja palveluiden hintoja sekä laskua 
mahdollisesti kasvattavia toimituskuluja 
koskeviin tietoihin, jolloin kyseisten 
standardien noudattamisen seurauksena 
rekisteröintiviranomainen myöntää EU-
tason rajat ylittävää sähköistä 
kaupankäyntiä koskevan sertifikaatin;

Or. en

Tarkistus 21
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota harkitsemaan 
tulevaisuudessa alv:n 
yhdenmukaistamista verkkokaupan 
osalta, jotta yksi kauppiaiden ja 
kuluttajien nykyisin rajat ylittävässä 
sähköisessä kaupankäynnissä 
kohtaamista esteistä voidaan poistaa;

Or. en

Tarkistus 22
Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. uskoo, että kuluttajien luottamusta 
voidaan myös lisätä varmistamalla, että 
kansalaiset voivat luottaa 
verkkoympäristöön, ottamalla huomioon 
henkilötietojen suojelemiseen liittyvät 
huolenaiheet, sääntelemällä tietojen 
keräämistä, kuluttajakäyttäytymisen 
perusteella tehtyä kohdentamista, 
profilointia ja mainontaa sekä lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta valistus- ja 
tiedotuskampanjoiden avulla;

4. uskoo, että kuluttajien luottamusta 
voidaan myös lisätä varmistamalla, että 
kansalaiset voivat luottaa 
verkkoympäristöön, ottamalla huomioon 
henkilötietojen suojelemiseen liittyvät 
huolenaiheet, sääntelemällä tietojen 
keräämistä, kuluttajakäyttäytymisen 
perusteella tehtyä kohdentamista, 
profilointia ja mainontaa sekä lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta valistus- ja 
tiedotuskampanjoiden avulla; kehottaa 
komissiota esittämään ehdotuksen 
tietosuojadirektiivin mukauttamiseksi 
nykyiseen digitaalisen ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toistaa, että yksityisyyttä ja tietosuojaa 
koskevan perusoikeuden huomioon 
ottaminen on sähköisen kaupankäynnin 
keskeinen edellytys;

Or. en

Tarkistus 24
Lara Comi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että on tärkeää tehdä rajat 
ylittävän verkkokaupan toimitusketjuista ja 
sen ehdoista yksinkertaisempia ja 
avoimempia vahvistamalla säännöt, jotka 
koskevat tapauksia, joissa kuluttajien 
oikeuksista, kokonaiskustannuksista ja 
myyjän yhteystiedoista annetaan 
harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja, ja 
edistämällä sähköisen kaupankäynnin alan 
parhaita ja oikeudenmukaisia käytäntöjä, 
suosituksia ja ohjeita; 

5. korostaa, että rajat ylittävän 
verkkokaupan toimitusketjuista ja sen 
ehdoista on tehtävä yksinkertaisempia ja 
avoimempia vahvistamalla säännöt, jotka 
koskevat tapauksia, joissa kuluttajien 
oikeuksista, kokonaiskustannuksista ja 
myyjän yhteystiedoista annetaan 
harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja, ja 
edistämällä sähköisen kaupankäynnin alan 
parhaita ja oikeudenmukaisia käytäntöjä, 
suosituksia ja ohjeita; pitää Euroopan 
unionin ponnistuksia tässä suhteessa 
lentoja koskevien ehtojen ja hintojen 
selkeyttämiseksi myönteisenä 
esimerkkinä, jota olisi seurattava; 

Or. en

Tarkistus 25
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että alakohtaisten ja 
ammatillisten järjestöjen ja 
kuluttajajärjestöjen toteuttama 
itsesääntelyyn tarkoitettujen 
käytännesääntöjen laatiminen sekä 
käyttäjien oikeuksien eurooppalaisen 
peruskirjan luominen lisäisi kuluttajien 
luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin, 
koska ne selkiyttäisivät kaikkien 
tietoyhteiskunnan toimijoiden oikeudet ja 
velvollisuudet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että alakohtaisten ja 
ammatillisten järjestöjen ja 
kuluttajajärjestöjen toteuttama 
itsesääntelyyn tarkoitettujen 
käytännesääntöjen laatiminen sekä 
käyttäjien oikeuksien eurooppalaisen 
peruskirjan luominen lisäisi kuluttajien 
luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin, 
koska ne selkiyttäisivät kaikkien 
tietoyhteiskunnan toimijoiden oikeudet ja 
velvollisuudet;

6. uskoo, että alakohtaisten ja 
ammatillisten järjestöjen ja 
kuluttajajärjestöjen toteuttama 
itsesääntelyyn tarkoitettujen 
käytännesääntöjen laatiminen ja 
parlamentin mietinnössä "Euroopan 
uudesta digitaalisesta asialistasta: 
2015.eu" annetut ehdotukset, kuten 
kansalais- ja kuluttajaoikeuksia 
digitaalisessa ympäristössä käsittelevän 
eurooppalaisen peruskirjan luominen, sekä 
sisällön ja tiedon vapaan liikkuvuuden 
mahdollistavan "viidennen vapauden" 
kehittäminen lisäisi kuluttajien luottamusta 
sähköiseen kaupankäyntiin, koska ne 
selkiyttäisivät kaikkien tietoyhteiskunnan 
toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet;

Or. en
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Tarkistus 27
Lena Ek

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa EU:n laajuisten logojen, 
luotettavuusmerkintöjen ja laatuleimojen 
edistämisen merkitystä, sillä niiden avulla 
kuluttajat voivat helpommin tunnistaa 
luotettavat verkkokaupat ja voidaan tukea 
EU-yritysten pyrkimyksiä saada jalansijaa 
kotimarkkinoidensa ulkopuolelta;

Poistetaan.

Or. xm

Tarkistus 28
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa EU:n laajuisten logojen, 
luotettavuusmerkintöjen ja laatuleimojen 
edistämisen merkitystä, sillä niiden avulla 
kuluttajat voivat helpommin tunnistaa 
luotettavat verkkokaupat ja voidaan tukea
EU-yritysten pyrkimyksiä saada jalansijaa 
kotimarkkinoidensa ulkopuolelta;

7. korostaa EU:n laajuisten logojen, 
luotettavuusmerkintöjen ja laatuleimojen 
edistämisen merkitystä, sillä niiden avulla 
kuluttajat voivat helpommin tunnistaa 
luotettavat verkkokaupat ja voidaan palkita 
parhaita käytäntöjä sekä rohkaista 
innovointia, jolla tuetaan EU-yritysten 
pyrkimyksiä saada jalansijaa 
kotimarkkinoidensa ulkopuolelta;

Or. en

Tarkistus 29
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa EU:n laajuisten logojen, 
luotettavuusmerkintöjen ja laatuleimojen 
edistämisen merkitystä, sillä niiden avulla 
kuluttajat voivat helpommin tunnistaa 
luotettavat verkkokaupat ja voidaan tukea 
EU-yritysten pyrkimyksiä saada jalansijaa 
kotimarkkinoidensa ulkopuolelta;

7. korostaa EU:n laajuisten logojen, 
luotettavuusmerkintöjen ja laatuleimojen 
edistämisen merkitystä, sillä niiden avulla 
kuluttajat voivat helpommin tunnistaa 
luotettavat verkkokaupat ja voidaan tukea 
EU-yritysten pyrkimyksiä saada jalansijaa 
kotimarkkinoidensa ulkopuolelta; katsoo, 
että samalla on varmistettava 
luotettavuusmerkintöjen asianmukainen 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 30
Lena Ek

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää lisätä 
luottamusta rajat ylittäviin Internet-
maksujärjestelmiin (kuten luotto- ja 
pankkikortit ja elektroniset kukkarot) 
edistämällä vaihtoehtoisia 
maksumenetelmiä, parantamalla 
yhteentoimivuutta ja yhteisiä standardeja, 
poistamalla teknisiä esteitä, tukemalla 
turvallisimpia sähköisiä 
maksunsiirtoteknologioita, 
yhdenmukaistamalla yksityisyys- ja 
turvallisuuskysymyksiä koskevaa 
lainsäädäntöä, torjumalla petoksia ja 
jakamalla valistusta ja tietoa kansalaisille;

8. korostaa, että on tärkeää lisätä 
luottamusta rajat ylittäviin Internet-
maksujärjestelmiin (kuten luotto- ja 
pankkikortit ja elektroniset kukkarot) 
edistämällä vaihtoehtoisia 
maksumenetelmiä, parantamalla 
yhteentoimivuutta ja yhteisiä standardeja, 
poistamalla teknisiä esteitä, tukemalla 
turvallisimpia sähköisiä 
maksunsiirtoteknologioita, 
yhdenmukaistamalla ja tiukentamalla 
yksityisyys- ja turvallisuuskysymyksiä 
koskevaa lainsäädäntöä, torjumalla 
petoksia ja jakamalla valistusta ja tietoa 
kansalaisille;

Or. sv
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Tarkistus 31
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja Euroopan 
keskuspankkia esittämään ratkaisun 
sellaisen luotto- ja maksukortteja 
koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen luomiseksi, jolla voidaan 
käsitellä verkkokaupan 
luottokorttimaksuja, jotta verkkokauppaa 
voidaan käydä Visa- tai MasterCard-
järjestelmistä riippumatta;

Or. en

Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa sähköisten allekirjoitusten ja 
yksityisen avaimen infrastruktuurin (PKI) 
merkitystä yleiseurooppalaisten 
turvallisten sähköisten hallintopalvelujen 
kannalta ja kehottaa komissiota 
perustamaan validointiviranomaisten 
eurooppalaisen portaalin, jolla 
varmistetaan sähköisten allekirjoitusten 
rajatylittävä yhteentoimivuus;

Or. en
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Tarkistus 33
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota esittämään 
toimia sähköistä laskutusta koskevan 
aloitteen tukemiseksi, jotta voidaan 
varmistaa sähköisten laskujen käyttö koko 
Euroopassa vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 34
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, 
pitäen mielessä sisämarkkinoiden koko 
potentiaalin toteuttamisen tärkeyden, 
varmistamaan, että vuoteen 2015 
mennessä vähintään 50 prosenttia 
kaikista julkisista hankinnoista tapahtuu 
sähköisesti, kuten Manchesterissa vuonna 
2005 järjestetyssä, sähköistä 
viranomaisasiointia käsitelleessä 
ministerikokouksessa hyväksytyssä 
toimintasuunnitelmassa todetaan;

Or. en

Tarkistus 35
Lara Comi

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. tunnustaa, että sellaisten 
langattoman kaupankäynnin 
sisämarkkinoiden, joilla kuluttajien 
oikeudet, yksityisyyden suoja ja 
alaikäisten asiakkaiden suojelu voidaan 
taata, kehittämiseen liittyy erityisiä 
oikeudellisia haasteita; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
tätä kysymystä; 

Or. en

Tarkistus 36
Lena Ek

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. uskoo, että rajat ylittäviä 
verkkohakuja ja -mainontaa olisi 
rohkaistava EU:ssa kuluttajien ja 
kauppiaiden tiedonsaannin 
parantamiseksi ja rajat ylittävien 
vertailujen tekemisen ja tarjousten 
löytämisen helpottamiseksi; kehottaa alaa 
tekemään tämän vuoksi tiivistä yhteistyötä 
ja edistämään .eu-verkkopäätteen käyttöä;

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 37
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. uskoo, että rajat ylittäviä verkkohakuja 12. uskoo, että rajat ylittäviä verkkohakuja 
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ja -mainontaa olisi rohkaistava EU:ssa 
kuluttajien ja kauppiaiden tiedonsaannin 
parantamiseksi ja rajat ylittävien 
vertailujen tekemisen ja tarjousten 
löytämisen helpottamiseksi; kehottaa alaa 
tekemään tämän vuoksi tiivistä yhteistyötä 
ja edistämään .eu-verkkopäätteen käyttöä;

ja -mainontaa olisi rohkaistava EU:ssa –
sillä ehdolla, että sähköisen viestinnän on 
perustuttava asiakkaan antamaan 
nimenomaiseen suostumukseen –
kuluttajien ja kauppiaiden tiedonsaannin 
parantamiseksi ja rajat ylittävien 
vertailujen tekemisen ja tarjousten 
löytämisen helpottamiseksi; kehottaa alaa 
tekemään tämän vuoksi tiivistä yhteistyötä 
ja edistämään .eu-verkkopäätteen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 38
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. uskoo, että rajat ylittäviä verkkohakuja 
ja -mainontaa olisi rohkaistava EU:ssa 
kuluttajien ja kauppiaiden tiedonsaannin 
parantamiseksi ja rajat ylittävien 
vertailujen tekemisen ja tarjousten 
löytämisen helpottamiseksi; kehottaa alaa 
tekemään tämän vuoksi tiivistä yhteistyötä 
ja edistämään .eu-verkkopäätteen käyttöä;

12. uskoo, että rajat ylittäviä verkkohakuja 
olisi rohkaistava EU:ssa kuluttajien ja 
kauppiaiden tiedonsaannin parantamiseksi 
ja rajat ylittävien vertailujen tekemisen ja 
tarjousten löytämisen helpottamiseksi;
kehottaa alaa tekemään tämän vuoksi 
tiivistä yhteistyötä ja edistämään .eu-
verkkopäätteen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. painottaa, että rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin tulevan kehityksen 
kannalta on tärkeää luoda teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelemista ja 

13. painottaa, että rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin tulevan kehityksen 
kannalta on tärkeää luoda teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelemista ja 
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noudattamisen valvomista koskeva 
yhdenmukainen EU:n laajuinen 
oikeudellinen kehys, jota sovelletaan sekä 
fyysisiin että virtuaalisiin tuotteisiin, 
tehostaa laittomien ja väärennettyjen 
tavaroiden ja palveluiden torjuntaa sekä 
lisätä näitä kysymyksiä koskevaa 
tietoisuutta eurooppalaisten kuluttajien 
keskuudessa;

noudattamisen valvomista koskeva 
yhdenmukainen EU:n laajuinen 
oikeudellinen kehys, tehostaa laittomien ja 
väärennettyjen tavaroiden torjuntaa sekä 
lisätä näitä kysymyksiä koskevaa 
tietoisuutta eurooppalaisten kuluttajien 
keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. painottaa, että rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin tulevan kehityksen 
kannalta on tärkeää luoda teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelemista ja 
noudattamisen valvomista koskeva 
yhdenmukainen EU:n laajuinen 
oikeudellinen kehys, jota sovelletaan sekä 
fyysisiin että virtuaalisiin tuotteisiin, 
tehostaa laittomien ja väärennettyjen 
tavaroiden ja palveluiden torjuntaa sekä 
lisätä näitä kysymyksiä koskevaa 
tietoisuutta eurooppalaisten kuluttajien 
keskuudessa;

13. painottaa, että rajat ylittävän sähköisen 
kaupankäynnin tulevan kehityksen 
kannalta on tärkeää luoda yhteisön 
säännöstön puitteissa teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelemista ja 
noudattamisen valvomista koskeva 
yhdenmukainen EU:n laajuinen 
oikeudellinen kehys, jota sovelletaan sekä 
fyysisiin että virtuaalisiin tuotteisiin,
tehostaa laittomien ja väärennettyjen 
tavaroiden ja palveluiden torjuntaa sekä 
lisätä näitä kysymyksiä koskevaa 
tietoisuutta eurooppalaisten kuluttajien 
keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 41
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)



AM\817165FI.doc 25/30 PE441.222v02-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota esittämään 
erityisesti äskettäin työpaikkansa 
menettäneille suunnatun 
toimintasuunnitelman, jolla tuetaan 
verkkokauppaa harjoittavia yrityksiä 
luomalla rahoitusvälineitä ja -
järjestelmiä, jotka on mukautettu 
kyseisten henkilöiden vaikeaan 
tilanteeseen, kuten laite- ja 
ohjelmistohankintojen tukeminen, 
ilmainen sähköistä kaupankäyntiä 
koskeva neuvonta ja helpot Internet-
yhteydet;

Or. en

Tarkistus 42
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. korostaa, että olisi huolehdittava 
siitä, että vältetään Internetissä 
välitettyihin laittomiin tuotetarjouksiin 
liittyvät riskit, erityisesti kun on kyse 
väärennetyistä lääkkeistä ja 
terveydenhoitotuotteista, edistämällä 
terveysosaamista ja julkaisemalla 
harhaanjohtavat tiedot .eu-
verkkotunnuksia käyttävillä erityisillä 
verkkosivustoilla;

Or. en
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Tarkistus 43
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. huomauttaa, että on otettava 
käyttöön kaikkiin sähköisiin siirtoihin 
sovellettavaa lainsäädäntöä, mikä on 
olennaista sähköisen kaupankäynnin 
palveluita käyttävien oikeuksien 
suojelemiseksi; 

Or. ro

Tarkistus 44
Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. katsoo, että valveutunut medialukutaito 
ja tietokoneen käyttötaito ovat olennaisia 
edellytyksiä eurooppalaisen digitaalisen 
ympäristön kehitykselle ja kehottaa siksi 
järjestämään valistus- ja 
tiedotuskampanjoita kuluttajansuojelusta, 
digitaalisesta yksityisyyden suojasta ja 
turvallisuudesta sekä digitaalisten 
käyttäjien oikeuksista;

15. katsoo, että valveutunut medialukutaito 
ja tietokoneen käyttötaito ovat olennaisia 
edellytyksiä eurooppalaisen digitaalisen 
ympäristön kehitykselle ja kehottaa siksi 
käynnistämään EU:ssa ja jäsenvaltioissa 
"digitaalista lukutaitoa ja osallisuutta 
koskeva toimintasuunnitelman", johon 
kuuluu muun muassa erityisiä 
digitaalisen lukutaidon edistämiseksi 
tarkoitettuja koulutusmahdollisuuksia 
työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville 
ryhmille, kannustimia yksityisen sektorin 
aloitteisiin, joiden tarkoituksena on 
tarjota digitaalitaitokoulutusta kaikille 
työntekijöille, Euroopan laajuinen 
"Tolkkua verkkoon!" -aloite, jonka 
avulla opiskelijat elinikäisen oppimisen 
ohjelmien ja ammattikoulutuksen 
osallistujat mukaan lukien tutustutetaan 
TVT:n ja verkkopalvelujen turvalliseen 
käyttöön, ja yhteinen EU-tason TVT-
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sertifikaattijärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 45
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kehottaa valvomaan tarkasti sähköisen 
kaupankäynnin oikeudellista, teknistä ja 
taloudellista kehitystä ja huomauttaa, että 
kaikkien digitaalisia sisämarkkinoita ja 
tietoyhteiskuntaa koskevien päätösten 
vaikutuksia on arvioitava huolellisesti;

16. kehottaa valvomaan tarkasti sähköisen 
kaupankäynnin oikeudellista, teknistä ja 
taloudellista kehitystä ja huomauttaa, että 
kaikkien digitaalisia sisämarkkinoita ja 
tietoyhteiskuntaa koskevien päätösten 
vaikutuksia on arvioitava huolellisesti; 
katsoo, että Euroopan digitaalisen 
verkkokaupan markkinaympäristöä 
arvioiva "sähköisen kaupan tulostaulu" 
olisi merkittävä väline tässä yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 46
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kehottaa valvomaan tarkasti sähköisen 
kaupankäynnin oikeudellista, teknistä ja 
taloudellista kehitystä ja huomauttaa, että 
kaikkien digitaalisia sisämarkkinoita ja 
tietoyhteiskuntaa koskevien päätösten 
vaikutuksia on arvioitava huolellisesti;

16. kehottaa valvomaan tarkasti sähköisen 
kaupankäynnin oikeudellista, teknistä ja 
taloudellista kehitystä ja huomauttaa, että 
kaikkien digitaalisia sisämarkkinoita ja 
tietoyhteiskuntaa koskevien päätösten 
vaikutukset on arvioitava ;

Or. en
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Tarkistus 47
Lara Comi

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. toistaa, että rajat ylittävä yritysten 
välinen sähköinen kaupankäynti tarjoaa 
eurooppalaisille yhtiöille ja etenkin pk-
yrityksille merkittävän mahdollisuuden 
lisätä kasvua, parantaa kilpailukykyä ja 
luoda enemmän innovatiivisia tuotteita ja 
palveluita; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan varman ja 
vakaan oikeudellisen kehyksen ja 
sääntelykehyksen, jotta yhtiöt saavat 
tarvitsemansa takuut voidakseen 
luottavaisin mielin toteuttaa yritysten 
välisiä rajat ylittäviä sähköisiä kauppoja;

Or. en

Tarkistus 48
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota lopettamaan 
EU:n kuluttajiin heidän verkko-
osoitteensa tai tavanomaiseen osoitteensa 
perusteella kohdistetun maantieteellisen 
syrjinnän hyödyntämällä täysimääräisesti 
palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohtaa;

Or. en
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Tarkistus 49
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. toteaa, että nopeiden ja edullisten 
laajakaistayhteyksien jatkokehittäminen
on keskeisen tärkeää sähköisen 
kaupankäynnin kehityksen kannalta, sillä 
Internet-yhteyksien puuttuminen 
muodostaa yhä yhden merkittävimmistä 
esteistä sille, että Euroopan kuluttajat 
voivat käydä kauppaa sähköisesti.

17. kehottaa komissiota harkitsemaan 
yleispalveludirektiivin soveltamisalan 
tarkistamisen yhteydessä nopeiden ja 
edullisten laajakaistayhteyksien 
kehittämistä, mikä on keskeisen tärkeää 
sähköisen kaupankäynnin kehityksen 
kannalta, sillä Internet-yhteyksien 
puuttuminen muodostaa yhä yhden 
merkittävimmistä esteistä sille, että 
Euroopan kuluttajat voivat käydä kauppaa 
sähköisesti.

Or. en

Tarkistus 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. toteaa, että nopeiden ja edullisten 
laajakaistayhteyksien jatkokehittäminen
on keskeisen tärkeää sähköisen 
kaupankäynnin kehityksen kannalta, sillä 
Internet-yhteyksien puuttuminen 
muodostaa yhä yhden merkittävimmistä 
esteistä sille, että Euroopan kuluttajat 
voivat käydä kauppaa sähköisesti.

17. toteaa, että nopeiden ja edullisten 
laajakaistayhteyksien kehittämisen 
jatkaminen ja korostaminen on keskeisen 
tärkeää sähköisen kaupankäynnin 
kehityksen kannalta, sillä Internet-
yhteyksien puuttuminen muodostaa yhä 
yhden merkittävimmistä esteistä sille, että 
Euroopan kuluttajat voivat käydä kauppaa 
sähköisesti.

Or. en
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Tarkistus 51
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. toteaa, että nopeiden ja edullisten
laajakaistayhteyksien jatkokehittäminen on 
keskeisen tärkeää sähköisen 
kaupankäynnin kehityksen kannalta, sillä 
Internet-yhteyksien puuttuminen 
muodostaa yhä yhden merkittävimmistä 
esteistä sille, että Euroopan kuluttajat 
voivat käydä kauppaa sähköisesti.

17. toteaa, että nopeiden ja 
kohtuuhintaisten laajakaistayhteyksien 
jatkokehittäminen on keskeisen tärkeää 
sähköisen kaupankäynnin kehityksen 
kannalta, sillä Internet-yhteyksien 
puuttuminen muodostaa yhä yhden 
merkittävimmistä esteistä sille, että 
Euroopan kuluttajat voivat käydä kauppaa 
sähköisesti.

Or. en


