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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta "Euroopan uusi digitaalinen asialista: i2010-aloitteesta digital.eu:hun" 
(2009/2225(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Raportti EU:n digitaalisesta 
kilpailukyvystä. i2010-strategian tärkeimmät saavutukset vuosina 2005−2009 
(KOM(2009)0390),

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman kasvua ja työllisyyttä 
edistävästä eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta1,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman "Kohti eurooppalaista 
radiotaajuuspolitiikkaa"2,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman laajakaistaa koskevan 
eurooppalaisen politiikan laatimisesta3,

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ...
valiokunnan ja ... valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintätekniikka (TVT) vaikuttaa tätä nykyä lähes 
jokaisella elämänalueella ja liittyy erottamattomasti haluumme saada aikaan vauras ja 
kilpailukykyinen talous ja demokraattisempi, avoimempi ja osallisuutta painottava 
yhteiskunta sekä haluumme suojella ympäristöä,

B. katsoo, että Eurooppa pystyy ottamaan tästä digitaalisesta vallankumouksesta täyden 
hyödyn irti ainoastaan, jos kaikki EU:n kansalaiset saadaan mukaan ja jos heille 
annetaan mahdollisuudet osallistua täysimääräisesti uuteen digitaaliseen yhteiskuntaan ja 
jos toiminnan lähtökohtana on nimenomaan ihminen; katsoo, että digitaalista 
vallankumousta ei voida enää pitää teollisen aikakauden luonnollisena kehityksenä vaan 
pikemminkin radikaalien muutosten prosessina,

C. katsoo, että Euroopan potentiaali on väestön, työvoiman ja organisaatioiden taidoissa; 
katsoo, että ilman taitoja TVT-teknologioista ja -infrastruktuurista voidaan saada aikaan 
vain rajallista taloudellista ja sosiaalista arvoa,

                                               
1 EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
2 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
3 EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 87.
4 EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 370.
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D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman 
oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti 
mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien 
takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle,

E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen 
yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä 
digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti,

1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja 
toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja 
vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi 
"2015.eu-asialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin;

2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean 
käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä 
kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä 
uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään 
kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista 
riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä 
palveluja;

3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää 
laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; kehottaa 
komissiota siksi tarkastelemaan uudelleen yleispalveluvelvoitteita ja jäsenvaltioita 
antamaan uutta puhtia nopeaa laajakaistaa koskevalle eurooppalaiselle strategialle, 
etenkin päivittämällä kansallisia laajakaistapeitto- ja nopeustavoitteita;

4. korostaa sen tärkeyttä, että Eurooppa säilyy matkaviestinten suhteen johtavana 
mantereena ja että varmistetaan, että 75 prosentilla matkapuhelinasiakkaista on 3G-
puhelin (tai vielä uudempi versio) vuoteen 2015 mennessä; palauttaa mieliin, että on 
tarpeen vauhdittaa taajuusylijäämän yhtenäistettyä hyödyntämistä vaarantamatta 
olemassa olevia lähetyspalveluja;

5. katsoo, että Internet-yhteyksien määrän kasvaessa jatkuvasti puolessa EU:n 
kotitalouksista pitäisi olla nopea verkkoyhteys vuoteen 2015 mennessä;

6. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan televiestintäpaketin osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ennen vahvistettua määräaikaa, etenkin mitä tulee uusiin säännöksiin seuraavan 
sukupolven liityntäverkosta ja taajuuksista, jotka tarjoavat vakaan sääntely-ympäristön 
investointien stimuloimiseksi turvaten samalla kilpailun;

7. palauttaa mieliin, että yksi sähköisen viestinnän uuden sääntelyjärjestelmän tavoitteista 
on vähentää asteittain ex ante alakohtaisia sääntöjä kilpailun kehittyessä markkinoilla ja 
viime kädessä siirtää sähköinen viestintä kilpailulainsäädännön yksinomaiseen 
alaisuuteen;

8. korostaa, että digitaaliset taidot ovat ratkaisevan tärkeitä osallisuutta korostavan 
digitaalisen yhteiskunnan kannalta ja että kaikille Euroopan unionin kansalaisille pitäisi 
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antaa asianmukaiset digitaaliset taidot; korostaa, että on keskeisen tärkeää sitoutua 
puolittamaan digitaalista lukutaitoa ja muita digitaalisia taitoja koskevat kuilut vuoteen 
2015 mennessä;

9. korostaa, että kaikissa ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksissa on oltava nopeat 
Internet-yhteydet vuoteen 2015 mennessä;

10. ehdottaa, että EU:ssa ja jäsenvaltioissa käynnistetään digitaalista lukutaitoa koskeva 
toimintasuunnitelma, johon kuuluu muun muassa erityisiä digitaalisen lukutaidon 
edistämiseksi tarkoitettuja koulutusmahdollisuuksia syrjäytymisvaarassa oleville 
ryhmille, kannustimia yksityisen sektorin aloitteisiin, joiden tarkoituksena on tarjota 
digitaalitaitokoulutusta kaikille työntekijöille, Euroopan laajuinen "Tolkkua verkkoon! -
aloite, jonka avulla opiskelijat tutustutetaan TVT:n ja verkkopalvelujen turvalliseen 
käyttöön, ja yhteinen EU-tason TVT-sertifikaattijärjestelmä;

11. korostaa, että kaikki EU:n kansalaiset pitäisi tutustuttaa digitaalisiin perusoikeuksiinsa 
kansalais- ja kuluttajaoikeuksia digitaalisessa ympäristössä käsittelevällä 
eurooppalaisella peruskirjalla, johon kootaan ja päivitetään yhteisön säännöstö;

12. uskoo vakaasti, että yksityisyyden suoja on keskeinen arvo ja että kaikilla käyttäjillä 
pitäisi olla mahdollisuus valvoa omia henkilötietojaan, mukaan lukien oikeus saada 
tietojaan poistettua; pyytääkin mukauttamaan tietosuojadirektiivin nykyiseen digitaalisen 
ympäristöön;

13. kehottaa komissiota toteuttamaan lisätoimia tietoverkkorikollisuuden ja roskapostin 
torjumiseksi ja kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan tietoverkkorikollisuutta koskevan 
yleissopimuksen;

14. vaatii turvaamaan avoimen Internetin, jossa kansalaisilla on oikeus saada ja välittää 
tietoa tai käyttää valitsemiaan sovelluksia ja palveluja; kehottaa komissiota, Euroopan 
sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä (BEREC) ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia valvomaan verkon riippumattomuutta koskevia säännöksiä tarkasti 
ja panemaan ne yhtenäisesti täytäntöön;

15. kehottaa komissiota ehdottamaan vuoteen 2013 mennessä pitkän aikavälin ratkaisua 
verkkovierailuongelmaan;

16. kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; kehottaa komissiota tarkastelemaan 
verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita koskevaa yhteisön säännöstöä uudelleen ja 
ehdottamaan kohdennettuja lainsäädäntötoimia keskeisten esteiden poistamiseksi;

17. katsoo, että nyt lähes vuosikymmen sen jälkeen, kun tietoyhteiskunnan oikeudellista 
kehystä koskevat direktiivit (eli tietosuojadirektiivi, sähköisiä allekirjoituksia koskeva 
direktiivi ja sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) hyväksyttiin, ne vaikuttavat 
vanhentuneilta verkkoympäristön lisääntyvän monimutkaisuuden ja uusien tekniikoiden 
käyttöönoton vuoksi; katsoo, että vaikka joidenkin direktiivien sisältämät oikeudelliset 
ongelmakohdat voidaan ratkaista päivityksillä, tietyt direktiivit edellyttävät 
perusteellisempaa tarkistamista;



PE438.179v01-00 6/14 PR\801523FI.doc

FI

18. 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 vammaisten käyttöön vuoteen 2015 
mennessä;

19. korostaa tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata liikkuvuutta ja saada vuoteen 2015 
mennessä aikaan sellainen yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen oikeudellinen kehys 
digitaalisen sisällön käytölle Euroopassa, joka antaisi kuluttajille varmuuden ja 
varmistaisi vakaat ratkaisut, jotka ovat tasapainoisia ja kiinnostavia niin käyttäjien kuin 
oikeuksien haltijoiden kannalta; kehottaa EU:ta nopeuttamaan vuoropuhelua 
tekijänoikeuksista ja luomaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklaan tekijänoikeuksia koskevan luvun vuoteen 2013 mennessä;

20. katsoo, että TVT:n johdonmukaisen käytön lisäksi on keskeisen tärkeää edistää TVT-
tutkimuksen laadukkuutta sekä kannustaa julkista ja yksityistä investointia yhteistyössä 
tehtyihin korkean riskin TVT-tutkimukseen ja -innovaatioihin; korostaa, että Euroopan 
pitäisi olla huipulla Internet-teknologian ja TVT-pohjaisten vähähiilisten sovellusten 
kehittämisessä; ehdottaa, että Euroopan unionin TVT-tutkimusmäärärahat 
kaksinkertaistetaan ja että seuraavassa rahoituskehyksessä TVT:hen osoitettavat 
määrärahat nelinkertaistetaan;

21. on huolissaan EU:n puiteohjelman byrokratiasta; kehottaa komissiota poistamaan 
byrokratiaa organisoimalla puiteohjelman prosesseja uudelleen ja luomalla ns. 
käyttäjäraadin;

22. katsoo, että 2015.eu-asialistan myötä pitäisi pyrkiä sisällyttämään TVT vähähiiliseen 
talouteen; kehottaa hyödyntämään TVT-teknologiaa, jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan 
leikata 15 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 2020 mennessä, ja kehottaa edistämään 
vastuuntuntoista energiankulutusta etenkin asentamalla älykkäitä sähkömittareita 
50 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 2015 mennessä; huomauttaa myös, että TVT-alan 
ekologista jalanjälkeä pitäisi pienentää 50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä;

23. katsoo, että kaikkien poliittisten tasojen (EU, kansallinen ja alueellinen taso) vastuunotto 
2015.eu-asialistasta sekä poliittinen näkyvyys ovat keskeisiä edellytyksiä asialistan 
tehokkaalle toimeenpanolle; ehdottaa tässä yhteydessä, että järjestetään määräajoin 
digitaalista asialistaa koskevia huippukokouksia, joissa tarkastellaan edistymistä unionin 
ja jäsenvaltioiden tasolla ja voimistetaan poliittisia kannustimia;

24. kiinnittää komission huomiota erityisesti tarpeeseen asettaa ns. SMART-tavoitteita 
(erityisiä, mitattavissa olevia, asianmukaisia, realistisia ja ajallisesti määrättyjä) ja 
hyväksyä toimintasuunnitelma kaikkien asianmukaisten EU-välineiden käyttämiseksi: 
rahoitus, ei-sitovat säädökset, toimeenpano ja tarpeen mukaan kohdistettu lainsäädäntö;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) vaikuttaa tätä nykyä lähes jokaisella elämänalueella. TVT 
liittyy erottamattomasti haluumme saada aikaan vauras ja kilpailukykyinen talous ja
demokraattisempi, avoimempi ja salliva yhteiskunta sekä haluumme suojella ympäristöä. 
Kokemiamme muutoksia ei voida enää pitää teollisen aikakauden luonnollisena kehityksenä 
vaan nyt tarvitaan radikaaleja muutoksia. Tilanteen säilyttäminen nykyisellään ei siis käy.
Eurooppa pystyy ottamaan tästä digitaalisesta vallankumouksesta täyden hyödyn irti 
ainoastaan, jos kaikki EU:n kansalaiset ovat mukana ja jos heille annetaan mahdollisuudet 
osallistua täysimääräisesti uuteen digitaaliseen yhteiskuntaan.

Mietinnössä yksilöidyt toiminta-alueet ja mahdollistavat tekijät ovat Euroopan unionin 
yleisen TVT-politiikan kehys viiden seuraavan vuoden aikana. Esittelijä ehdottaa, että 
kehystä kutsutaan nimellä 2015.eu-asialista. Tämä uudistettu asialista on esitetty graafisesti 
positiivisena 2015.eu-spiraalina (ks. liite). Spiraalin keskiössä on ihminen (sekä 
kansalaisena että kuluttajana). Kullakin ihmisellä pitäisi olla asianmukaiset taidot sekä 
käytettävissään kaikkialla käytettävissä oleva ja nopea käyttömahdollisuus. Kansalaiset 
tarvitsevat myös selkeän oikeudellisen kehyksen, joka suojaa heidän oikeuksiaan ja tarjoaa 
heille tarvittavaa luottamusta ja turvaa. Tämä on välttämätöntä, jotta kansalaiset voivat 
nauttia vapaudesta käyttää digitaalisia palveluja ja sisältöä esteettä ja koko sisämarkkinoilla 
(ns. viides vapaus). Tieto ja teknologia ovat välttämättömiä taloutemme kilpailukyvyn ja 
vauraamman yhteiskunnan tukemiseksi.

Mietinnössä on tarkoitus antaa neuvoja ja inspiraatiota erityisesti komissiolle, kun se 
ehdottaa kattavaa strategiaa ja toimintasuunnitelmaa (2015), jossa otetaan käyttöön kaikki 
asianmukaiset EU-välineet: rahoitus, ei-sitovat säädökset, toimeenpano ja tarpeen mukaan 
kohdistettu lainsäädäntö.

I. KANSALAISTEN JA KULUTTAJIEN TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN
Eurooppa pystyy ottamaan tästä digitaalisesta vallankumouksesta täyden hyödyn irti 
ainoastaan, jos kaikki EU:n kansalaiset ovat mukana ja jos heille annetaan mahdollisuudet 
osallistua täysimääräisesti uuteen digitaaliseen yhteiskuntaan. Tämä edellyttää, että 
sijoittajilla on luottamusta tehdä pitkiä sitoumuksia, että hallitukset haluavat edetä 
voimakkaammin sähköiseen hallintoon ja että kansalaiset voivat käyttää digitaalisia 
palveluja luottavaisina.

1. Kaikkialla läsnä olevan ja nopean käyttömahdollisuuden varmistaminen
Eurooppalaisen tietoyhteiskunnan luomisen edellytyksenä on, että kaikilla käyttäjillä on 
mahdollisuus päästä käyttämään kestäviä ja käyttövarmoja johdinpohjaisia ja langattomia 
laajakaistaverkkoja. Kiinteän ja langattoman tekniikan pitää olla laajalti käytettävissä ja 
yhteentoimivaa, jotta mahdollistetaan saumaton ja nopea Internet-yhteys.

1.1 Kattavien tietoliikenneyhteyksien yhteiskunnan luominen
Tässä edellytetään toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä 
käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan 
kansalainen jää ilman näitä palveluja. Kattavien tietoliikenneyhteyksien yhteiskunta on 
nykyään myös matkaviestinnän yhteiskunta. Matkaviestinyhteyksien taloudelliset 
näkökohdat riippuvat paljolti taajuuskustannuksista ja taajuuksien saatavuudesta. Siksi on 
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tärkeää, että taajuusylijäämä asetetaan käyttöön niin pian kuin käytännöllistä ilman, että 
kuitenkaan vaarannetaan olemassa olevia lähetys- tai muita palveluja.

Tavoitteet
• Kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää

laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä.
•
Pidetään Eurooppa matkaviestinten suhteen johtavana mantereena: 75 prosentilla 

matkapuhelinasiakkaista pitäisi olla 3G-puhelin (tai vielä uudempi versio) vuoteen 
2015 mennessä.

Toimet
• Komissio tarkistaa yleispalveluvelvoitteita vuoteen 2010 mennessä.
• Nopeaa laajakaistaa koskeva eurooppalainen strategia, mukaan lukien 

jäsenvaltioiden tavoitteiden päivittäminen (2010–2015).
• Vauhditetaan taajuusylijäämän yhtenäistettyä hyödyntämistä (2010–2015) ja 

tuetaan laajakaistapeiton ja -laadun laajentamista taajuusylijäämän jakamisella.

1.2 Uuden sukupolven infrastruktuurin käyttäminen
Nopeiden verkkojen käyttämiseen kaikkialla EU:ssa mahdollisesti tarvittavat pääomat ovat 
selvästikin huomattavan suuria. Televiestintäpaketin uudet säännökset seuraavan sukupolven
liityntäverkoista mahdollistavat vakaan ja ennustettavissa olevan sääntely-ympäristön, joka 
kannustaa investointeihin, mutta suojaa samalla kilpailua ja palkitsee riskinottoa.

Tavoitteet
• 50 prosenttiin EU:n kotitalouksista pitäisi saada nopea verkkoyhteys vuoteen 

2015 mennessä.

Toimet
• Televiestintäpaketin saattaminen pikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä 

(vuoden 2011 puoliväliin mennessä).

2. Digitaaliset taidot ketään syrjimättömässä digitaalisessa yhteiskunnassa
Euroopan potentiaali on väestön, työvoiman ja organisaatioiden taidoissa. Ilman 
läpitunkevaa infrastruktuuria TVT:ta voidaan käyttää vain rajallisesti ja ilman taitoja 
käytöstä voidaan saada aikaan vain rajallista taloudellista ja sosiaalista arvoa. Jos TVT-
taitojen puutetta ei huomioida, se muodostaa pullonkaulan, joka estää EU:ta olemasta 
kilpailukykyinen globaalitaloudessa. Taitovaatimukset ja välineet eroavat ikäryhmittäin, 
mutta tarve on suuri jokaisessa ryhmässä.

Tavoitteet
• Puolitetaan digitaalista lukutaitoa ja muita digitaalisia taitoja koskevat kuilut 

vuoteen 2015 mennessä.
• Kaikissa ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksissa olisi oltava nopeat internet-

yhteydet vuoteen 2015 mennessä.
• Kaikkien ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaiden pitäisi saada 

opetusta Internetin riskeistä sekä sen turvallisesta ja vastuullisesta käyttämisestä 
vuoteen 2012 mennessä.
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• Kaikille työikäisille pitäisi tarjota TVT-koulutusmahdollisuuksia (2010–2015).

Toimet
• Digitaalista lukutaitoa ja muita digitaalisia taitoja koskeva toimintasuunnitelma 

(2010–2015), johon kuuluu muun muassa
– erityisiä digitaalisen lukutaidon koulutustoimia (etusetelit) 

syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille,
– julkis-yksityisiä kumppanuuksia ja kannustimia yksityisen sektorin 

aloitteille, jotta annettaisiin digitaalitaitokoulutusta työntekijöille,
– "Tolkkua verkkoon!" -aloite, jonka avulla opiskelijat tutustutetaan TVT:n 

turvalliseen käyttöön,
– EU-tason TVT-diplomi osana standardikoulutusta ja EU-tason 

sertifikaattijärjestelmä muodollisen opetusjärjestelmän ulkopuolella 
hankituille digitaalisille taidoille.

3. Digitaaliset oikeudet
Jos oikeudellinen kehys ei herätä riittävästi luottamusta, kansalaiset pidättäytyvät 
vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä ryhdy liiketoimiin. Vain
jos kansalaiset ovat saaneet asianmukaisesti mahdollisuuksia ja ovat tietoisia näistä asioista, 
Eurooppa voi saada käyttöönsä uuden verkkoympäristön täyden sosiaalisen ja taloudellisen 
potentiaalin.

Kansalaisille pitäisi kertoa heidän verkkokäyttäytymisensä yksityisyysvaikutuksista ja heille 
pitäisi antaa oikeus vaatia henkilötietojen poistamista silloinkin, kun tiedot on alun perin
kerätty rekisteröidyn henkilön suostumuksella. Tietoverkkorikollisuuden torjunta on toinen 
merkittävä haaste. Tämän alan EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kohtaa usein 
vaikeuksia rajat ylittävien oikeudellisten seikkojen takia (esim. toimivaltainen tuomioistuin 
tai sovellettava lainsäädäntö).

Tavoitteet
• Kaikkien kansalaisten pitäisi olla tietoisia digitaalisista perusoikeuksistaan.
• Kaikkien käyttäjien pitäisi voida hallita omia tietoja (oikeus myös tietojen 

poistamiseen).

Toimet
• Kansalais- ja kuluttajaoikeuksia digitaalisessa ympäristössä käsittelevä 

peruskirja vuoteen 2012 mennessä.
• Tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen ratifiointi kaikissa 

jäsenvaltioissa (2010–2015).

II. AVOIMET JA KILPAILUKYKYISET DIGITAALISET YHTENÄISMARKKINAT
Digitaalisen talouden hyvä toiminta on välttämätöntä koko Euroopan unionin talouden 
moitteettomalle toiminnalle. Kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa kuitenkin tätä nykyä 
digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti. Yritykset kohtaavat monia 
esteitä yrittäessään myydä tuotteita yli rajojen, etenkin siitä syystä, että jäsenvaltioissa on 
erilaisia säännöksiä mm. kuluttajansuojan, arvonlisäveron, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
kierrättämisen, tuotteita koskevien erityissäännösten sekä maksujen osalta. Jos tätä ei 
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ratkaista, yritykset ja kuluttajat eivät missään vaiheessa saa käyttöönsä sähköisen talouden
koko potentiaalia.

4. Uuden sääntelykehyksen tehokas täytäntöönpano
Televiestintäalan sääntelyn hajanaisuus maksaa Euroopan yrityksille asiantuntijoiden 
arvioiden mukaan 20 miljardia euroa vuodessa. Tämä kustannuserä pitäisi eliminoida 
mahdollisimman pian uudistusten sekä uusien sääntöjen tehokkaan soveltamisen kautta.

Tavoitteet
• Täysin kilpailukykyisten sähköisen viestinnän markkinoiden saavuttaminen.
• Sellaisen avoimen Internetin turvaaminen, jossa kansalaisilla on oikeus käyttää 

ja välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan sovelluksia ja palveluja.

Toimet
• Tarkistetun sääntelykehyksen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 

täytäntöönpano mahdollisimman pian (vuoden 2011 loppuun mennessä).
• BERECin pitäisi olla toimintavalmis mahdollisimman pian.
• Verkon riippumattomuutta koskevien säännösten yhtenäinen täytäntöönpano 

jäsenvaltioissa.
• Verkkovierailuongelman ratkaisu vuoteen 2013 mennessä, jotta vältetään tarve 

jatkuvasti säännellä vähittäishintoja.

5. Digitaalisten palvelujen markkinoiden edistäminen
Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia julkisten verkkopalvelujen 
yhtenäismarkkinoita. Luvut puhuvat puolestaan: ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisten 
kuluttajien kaikista verkossa tekemistä liiketoimista on rajat ylittäviä ja ainoastaan 35 
prosenttia EU:n kokonaisväestöstä on käyttänyt pitkälle edistyneitä Internet-palveluja 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

5.1 Digitaalisten palvelujen markkinoiden esteiden poistaminen
Euroopan 500 miljoonan kuluttajan markkinoiden hajanaisuus estää mittakaavaedut, mikä 
haittaa liikeyrityksiä ja kuluttajia. Tietoyhteiskuntaa koskeva EU:n sääntelykehys luotiin 
pala palalta usean vuoden aikana (pääasiassa vuosina 2000–2005), minkä tuloksena syntyi 
direktiivejä, joista jokainen kattaa yhden tai useampia tietoyhteiskunnan aloja (eli 
tietosuojadirektiivi vuodelta 1995, sähköisiä allekirjoituksia koskeva direktiivi vuodelta 
1999 ja sähköistä kauppaa koskeva direktiivi vuodelta 2000). Nyt kun on kulunut noin 
kymmenen vuotta direktiivien hyväksymisestä, ne ovat heikentyneet verkkoympäristön 
muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi. Vaikka joidenkin direktiivien sisältämät oikeudelliset 
ongelmakohdat voidaan ratkaista pienillä päivityksillä, tietyt direktiivit edellyttävät 
perusteellisempaa tarkistamista.

Tavoitteet
• Poistetaan rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 

mennessä.
• Jokaisen matkapuhelimen käyttäjän pitäisi pystyä käyttämään matkapuhelinta 

maksuvälineenä vuoteen 2015 mennessä.
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Toimet
• Tarkistetaan verkkopalveluiden yhtenäismarkkinoita koskevaa yhteisön 

säännöstöä: keskeisiä esteitä koskeva tulostaulu ja kohdistetut toimet.
• Kehitetään yhteiset EU:n laajuiset standardit ja säännöt mobiilimaksuille ("m-

cash").

5.2 Julkisten palvelujen siirtäminen digitaalitekniikkaan
TVT-välineet mahdollistavat kansalaisten laajemman osallistumisen sekä lisäävät julkisen 
tiedon saantimahdollisuuksia ja avoimuutta. Sisämarkkinoilla voidaan lisätä liikkuvuutta 
tarjoamalla saumattomia sähköisiä viranomaispalveluja, jotka koskevat yritysten 
perustamista ja toimintaa, opiskelua, työntekoa, oleskelua ja eläkkeellä oloa kaikkialla 
EU:ssa.

Tavoitteet
• Kaikkien julkisten palvelujen pitäisi olla saatavilla verkossa ja siten myös 

vammaisten käytettävissä vuoteen 2015 mennessä.
• 50 prosentin leikkaus julkisten palvelujen hiilijalanjälkeen vuoteen 2015 

mennessä.

Toimet
• Kansallisten suunnitelmien kehittäminen julkisten palvelujen siirtämiseksi 

digitaalitekniikkaan ja mm. 
– tavoitteita ja toimia, joilla hallinnot sekä terveys- ja opetusviranomaiset 

saadaan verkkoon vuoteen 2015 mennessä, ja kannustimia sille, että 
kansalaiset ja yritykset käyttävät näitä verkkopalveluja.

6. Viidennen vapauden kehittäminen; sisällön ja tiedon vapaa liikkuminen
Eurooppa ei voi väittää olevansa suurin digitaalisen sisällön markkinapaikka, koska se 
käsittää itse asiassa 27 erillistä markkinapaikkaa. Sisällöntuottajat joutuvat vaikeuksiin 
ylettömän monimutkaisten kansallisten lisenssijärjestelmien kanssa, jotka vaikeuttavat 
asiallista laillista sisältöä tarjoavien digitaaliyritysten toimintaa. Tämä ei ainoastaan vaikeuta 
laillisen sisällön saatavuutta verkossa vaan tukahduttaa myös uusien mediapalvelujen 
luomisen. Nämä aiheet ovat osa vaikeaa ja kiireellistä keskustelua, mutta ne tuovat joka 
tapauksessa esiin sen, että nykyisiä tekijänoikeuksia verkkoympäristössä on tarkistettava 
perusteellisesti. Tätä keskustelua on nopeutettava, jotta voidaan varmistaa vakaat ratkaisut, 
jotka ovat tasapainoisia ja kiinnostavia niin käyttäjien kuin oikeuksien haltijoiden kannalta.

Tavoitteet
• Yksinkertainen ja kuluttajaystävällinen oikeudellinen kehys digitaalisen sisällön 

käytölle Euroopassa vuoteen 2015 mennessä.

Toimet
• SEUT:n 118 artiklaan luodaan tekijänoikeuksia koskeva luku vuoteen 2013 

mennessä.
• Kehitetään yhteiset EU:n laajuiset standardit ja säännöt 

verkkomaksumenetelmille ("m-cash") vuoteen 2012 mennessä.

III. VAURAS TALOUS JA YHTEISKUNTA
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Laajalti on tunnustettu, että TVT-investointien ja talouden suorituskyvyn välillä on suora 
yhteys, koska TVT lisää kaikkien teollisuuden alojen innovaatiokapasiteettia 
horisontaalisesti, parantaa tuottavuutta ja auttaa optimoimaan luonnonvarojen käyttöä. 
Tutkimus- ja innovointikapasiteetti on keskeisessä asemassa, kun luodaan, hallitaan ja 
omaksutaan TVT-teknologiaa ja käytetään sitä taloudellisen, yhteiskunnallisen ja 
kulttuurisen hyödyn saamiseksi.

7. Maailmanluokan tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen
Avoin innovointi edellyttää globaalisia yhteistoimintaa tutkimuksen koko arvoketjussa ja 
helpompaa yhteistyötä Euroopan ulkopuolella sijaitsevien tutkimuslaitosten kanssa. Tätä 
taustaa vasten TVT-tutkimus- ja -innovointipolitiikassa pitäisi edistää yksityisen ja julkisen 
rahoituksen kokoamista ja sen kohdentamista alueille, joilla Eurooppa on tai voisi olla 
maailman huipulla. Tutkimusponnisteluja ei pitäisi hankaloittaa julkisrahoitteisten ohjelmien 
aiheettomalla byrokratialla.

Tavoitteet
• Eurooppa Internet-teknologian kehityksen johtavaksi alueeksi.
• Tekninen johtoasema TVT-pohjaisten vähähiilisten sovellusten kehittämisessä.
• EU:n puiteohjelman byrokratian radikaali vähentäminen.

Toimet
• Euroopan unionin TVT-tutkimusmäärärahojen kaksinkertaistaminen ja TVT-

määrärahojen nelinkertaistaminen.
• Kehitetään tulevaisuuden Internetiä koskeva julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuus.
• Organisoidaan puiteohjelman prosesseja uudelleen byrokratian poistamiseksi ja 

luodaan ns. käyttäjäraati käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi.

8. EU:n talouden kilpailukyvyn tukeminen
Euroopan tuleva kilpailukyky ja sen mahdollisuudet toipua nykyisestä talouskriisistä 
riippuvat suurelta osin sen kyvystä helpottaa TVT:n laajaa ja tehokasta käyttöä yrityksissä. 
Pk-yritykset voivat olla keskeisin tekijä Euroopan talouden uudessa nousussa. Mutta kun 
ajatellaan tuotantoa lisäävien TVT-välineiden käyttöä, pk-yritykset tulevat kaukana suurten 
yritysten takana.

Tavoitteet
• TVT-tuotteiden ja -palvelujen kauppataseen EU:ssa pitäisi olla positiivinen 

vuoteen 2015 mennessä.
• 80 prosentilla pk-yrityksistä pitäisi olla pitkälle kehitetyt toimintavälineet vuoteen 

2015 mennessä.

Toimet
• Edistetään sitä, että pk-yrityksille kehitetään ja että ne käyttävät Internet-

pohjaisia palveluja, kuten tietotekniikan etäresurssipalvelut tai sovelluspalvelut.

9. TVT:n sisällyttäminen vähähiiliseen talouteen
TVT:llä voi ja pitäisi olla merkittävä asema kotitalouksien, liikenteen, energiatuotannon ja 
teollisuuden vastuullisen energiankäytön edistämisessä. Älykkäät sähkömittarit, tehokas 
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valaistus, tietotekniikan etäresurssipalvelut ja hajautettu ohjelmistotekniikka voivat muuttaa 
energialähteiden käyttötottumuksia.

Tavoitteet
• TVT:n hyödyntäminen siten, että hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata 

15 prosenttia keskeisillä aloilla vuoteen 2020 mennessä.
• TVT-alan ekologista jalanjälkeä vähennetään 50 prosentilla vuoteen 2015

mennessä.
• Kuluttajien energiatehokkaampi toiminta: 50 prosenttiin kotitalouksista 

asennetaan älykkäitä sähkömittareita vuoteen 2015 mennessä.

Toimia käsitellään erikseen erityisessä INI-mietinnössä.

IV. MAHDOLLISTAVAT TEKIJÄT
Vahva poliittinen vastuullisuus ja tehokkaat toimintatavat ovat edellytyksenä sille, että 
2015.eu-asialistasta tulee tällainen strateginen kehys ja että se tuottaa haluttuja tuloksia.

10. Poliittinen johtajuus

Monen tason hallinto ja vastuunjako
2015.eu on tehokas vain, jos kaikki poliittiset tasot ottavat siitä vastuuta ja jos se pannaan 
täytäntöön yhteistoiminnassa EU:n tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla.

Poliittinen näkyvyys
Digitaalista asialistaa koskevien huippukokouksien järjestäminen auttaisi todennäköisesti 
arvioimaan edistymistä, lisäämään asianosaisten sitoutumista, nostamaan TVT:n profiilia ja 
uusimaan poliittisia kimmokkeita.

11. Tehokas toteutus

Harkitut tavoitteet
Strategia, jossa ei ole erityisiä, mitattavissa olevia, asianmukaisia, realistisia ja ajallisesti 
määrättyjä (ns. SMART-)tavoitteita, on vain luettelo aikomuksista. Jäsenvaltioiden pitäisi 
asettaa tällaisia kansallisia tavoitteita, jotka vastaavat niiden erilaisia tilanteita.

EU:n toiminta- ja lainsäädäntöohjelma
EU-tason tavoitteet pitää muotoilla toimintasuunnitelmaksi ja tarpeen mukaan kohdistetuksi 
lainsäädännöksi. Kaikki asianmukaiset toteutustavat ja kaikki EU-välineet olisi otettava 
käyttöön.

Seuranta ja vertailuanalyysi
Komission ja jäsenvaltioiden pitäisi vuosittain järjestelmällisesti vertailla, arvioida ja seurata 
edistymistä 2015.eu-tulostaulun avulla.
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