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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti on yksi 21. vuosisadan tärkeimmistä 
kauppapaikoista Euroopan unionissa ja että sillä voidaan muokata unionin 
sisämarkkinoita, tukea tietoon perustuvaa taloutta, tarjota lisäarvoa ja mahdollisuuksia 
Euroopan kuluttajille ja liikeyrityksille näinä taloudellisesti vaikeina aikoina sekä antaa 
merkittävä ja myönteinen panos työllisyyden ja kasvun edistämiseen,

B. ottaa huomioon, että rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti tarjoaa eurooppalaisille 
kuluttajille merkittäviä sosiaalis-taloudellisia etuja, kuten käyttömukavuuden ja 
vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen, kuluttajien oikeuksien vahvistuminen, 
avoimuuden ja kilpailun lisääntyminen, vertailtavien ja valittavien tuotteiden ja 
palveluiden tarjonnan laajeneminen sekä mahdollisuus huomattavien säästöjen 
toteuttamiseen,

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,

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,

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,

F. katsoo, että rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä koskevien esteiden raivaaminen ja 
kuluttajien luottamuksen lisääminen on olennaisen tärkeää houkuttelevien ja yhtenäisten 
Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja kuluttajamarkkinoiden ja 
talouden yleensäkin piristämiseksi,

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

2. huomauttaa, että on tärkeää selkiyttää rajat ylittäviä sääntöjä ja alentaa vähittäismyyjien 
ja yrittäjien mukautumiskustannuksia tarjoamalla tarkoituksenmukaisia ratkaisuja alv-
raportoinnin ja -laskutuksen, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, kierrätysmaksujen, 
tekijänoikeusmaksujen, kuluttajansuojelun, pakkausmerkintöjen ja alakohtaisten 
erityissääntöjen kaltaisiin kysymyksiin; kehottaa tämän vuoksi perustamaan yhden 
luukun järjestelmiä sekä edistämään rajat ylittäviä sähköisen hallinnon ratkaisuja, kuten 
sähköistä laskutusta ja sähköisiä hankintoja;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

9. uskoo, että uudistamalla postialaa ja edistämällä postijärjestelmien ja -palveluiden 
yhteentoimivuutta ja niiden välistä yhteistyötä voidaan vaikuttaa merkittävästi rajat 
ylittävän sähköisen kaupankäynnin kehitykseen, joka edellyttää sitä, että tuotteita voidaan 
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jakaa ja seurata edullisesti ja tehokkaasti; painottaa näin ollen tarvetta panna kolmas 
postidirektiivi (2008/6/EY) nopeasti täytäntöön;

10. on sitä mieltä, että langaton kaupankäynti voi muodostaa merkittävän osan sähköisestä 
kaupankäynnistä ja voi tavoittaa miljoonia Euroopan kansalaisia, jotka käyttävät 
matkapuhelinta, mutta joilla ei ole tietokonetta, ja että langaton kaupankäynti tukee siten 
Internetin ja matkapuhelinteknologioiden lähentymistä ja lujittaa EU:n etumatkaa 
matkapuhelinviestinnän alalla;

11. uskoo, että yhteisten ja avointen teknisten ja toiminnallisten (muun muassa 
yhdenmukaisuutta, yhteentoimivuutta, käytettävyyttä, turvallisuutta, logistiikkaa ja 
jakelua koskevien) erittelyjen kehittäminen ja tukeminen edistää rajat ylittävää sähköistä 
kaupankäyntiä, koska niillä avustetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia ja 
tietokoneen käyttöön harjaantumattomia kuluttajia ja ylitetään eri jäsenvaltioiden väliset 
toiminnalliset, tekniset, kulttuuriset ja kielelliset esteet;

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;

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;

14. kehottaa kehittämään tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä innovatiivisia 
tutkimushankkeita, joilla pyritään edistämään ja yhtenäistämään EU:n sähköisen 
kaupankäynnin markkinoita lisäämällä kuluttajien luottamusta digitaaliseen ympäristöön 
ja heidän vaikutusvaltaansa ja valinnanmahdollisuuksiaan siinä;

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;

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;

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.


