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B7-0000/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle – Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon avoimesta 
internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa (KOM(2011)0222),

– ottaa huomioon xx. xxkuuta xxxx päivätyn kysymyksen neuvostolle komission 
tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle – Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa 
(O-xxxx/xxxx – B7 0000/2011),

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2009 annetun komission julistuksen verkon 
riippumattomuudesta (2009/C 308/02),

– ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä 7. maaliskuuta 2002 annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta 
25. marraskuuta 2009 annetun direktiivin 2009/140/EY 1 artiklan 8 kohdan g alakohdan ja 
8 artiklan 4 kohdan g alakohdan,

– ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 21 artiklan, 22 artiklan 3 kohdan ja 
30 artiklan 6 kohdan,

– ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla 7. maaliskuuta 2002 annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 
2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 
25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/136/EY 1 artiklan 14 kohdan g alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman laajakaistasta Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun,

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
digitaalistrategiasta (KOM(2010)0245 lopullinen),
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– ottaa huomioon neuvoston 31. toukokuuta 2010 antamat päätelmät Euroopan 
digitaalistrategiasta,

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi 
– 'Yhdessä uuteen kasvuun'" (KOM(2011)0206 lopullinen),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission yhdessä järjestämän, Brysselissä 
11. marraskuuta 2010 pidetyn huippukokouksen aiheesta "Avoin internet ja verkon 
neutraliteetti Euroopassa",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että neuvosto aikoo hyväksyä 13. joulukuuta 2011 kokoontuvassa 
liikenne-, televiestintä- ja energianeuvostossa päätelmät avoimesta internetistä ja verkon 
neutraliteetista Euroopassa;

B. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden olisi pitänyt saattaa vuoden 2009 
televiestintäalan uudistuspaketin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan 
25. toukokuuta 2011 mennessä ja että komissio on jo ryhtynyt tarvittaviin toimiin 
varmistaakseen, että EU-sopimuksen ja yhteisön säännöstön periaatteita noudatetaan;

C. toteaa kehottaneensa komissiota turvaamaan internetin neutraaliuden ja avoimuuden 
periaatteet ja edistämään loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa sekä 
käyttää haluamiaan sovelluksia ja palveluja;

D. ottaa huomioon, että komissio on pyytänyt Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä (BEREC) tarkastelemaan operaattorin vaihtamisen 
esteitä, internetliikenteen estämistä tai kuristamista sekä palvelujen avoimuutta ja laatua 
jäsenvaltioissa;

E. ottaa huomioon, että internetpalvelujen tarjonta on kansainvälistä toimintaa ja internet on 
aivan maailmantalouden keskiössä;

F. ottaa erityisesti huomioon, että laajakaista ja internet ovat merkittäviä talouskasvua, 
työpaikkojen syntymistä ja Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä edistäviä tekijöitä, 
kuten Euroopan digitaalistrategiassa korostetaan;

G. ottaa huomioon, että Eurooppa pystyy käyttämään täysimääräisesti hyväksi 
digitaalitalouden potentiaalia ainoastaan siten, että edistetään hyvin toimivia digitaalisia 
sisämarkkinoita;

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ja yhtyy siinä esitettyyn analyysiin 
etenkin tarpeesta säilyttää internet luonteeltaan avoimena ja neutraalina;

2. toteaa, että tämän analyysin perusteella ei ole selvää tarvetta lisätä verkon neutraliteettia 
koskevaa sääntelyä;

3. pitää BERECin tällä alalla tekemää työtä myönteisenä ja kehottaa jäsenvaltioita ja etenkin 
kansallisia sääntelyviranomaisia toimimaan tiiviissä yhteistyössä BERECin kanssa;
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4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan verkon neutraliteettia koskevan toiminnan 
johdonmukaisuuden ja EU:n tarkistetun televiestintäalan paketin tehokkaan 
täytäntöönpanon;

5. korostaa, että verkon neutraliteettia koskevaan kysymykseen ehdotettujen ratkaisujen olisi 
perustettava yhteiseen eurooppalaiseen toimintatapaan;

6. korostaa, että jäsenvaltioiden ja varsinkin kansallisten sääntelyviranomaisten keskinäinen 
yhteistyö ja koordinointi sekä yhteistyö ja koordinointi komission kanssa ovat tärkeitä, 
jotta EU voi hyötyä täysimääräisesti internetin tarjoamista mahdollisuuksista;

7. myöntää, että kohtuullista liikenteenhallintaa tarvitaan varmistamaan, että verkon 
ruuhkautuminen ei heikennä loppukäyttäjien yhteyksiä, mutta kehottaa 
liikenteenhallinnassa avoimuuteen;

8. kiinnittää huomioon haasteisiin, joita verkon neutraliteetista luopumiseen saattaa liittyä ja 
joita ovat muun muassa kilpailua rajoittava toiminta, innovoinnin tyrehtyminen, 
sananvapauden rajoittuminen, heikko kuluttajatietoisuus ja yksityisyyden loukkaaminen, 
sekä siihen, että verkon neutraliteetin puute on vahingollista sekä yrityksille ja kuluttajille 
että koko yhteiskunnalle;

9. muistuttaa, että EU:n sääntelykehyksellä pyritään edistämään tehokasta kilpailua ja että 
siksi verkon neutraliteettiin liittyvien toimenpiteiden pitäisi tarjota nykyisen 
kilpailulainsäädännön keinojen lisäksi välineitä, joilla puututaan mahdollisesti esiintyvään 
kilpailua rajoittavaan toimintaan, sekä johtaa investointeihin ja helpottaa uusia innovoivia 
liiketoimintamalleja;

10. pitää avoimuutta, palvelun laatua ja vaihtamisen helppoutta verkon neutraliteetin 
välttämättöminä edellytyksinä, joilla varmistetaan loppukäyttäjien valinnanvapaus ja 
tiedonsaantivapaus;

11. pyytää komissiota arvioimaan, onko verkon neutraliteetista tarpeen antaa lisäohjeita 
kilpailun aikaansaamiseksi ja kuluttajien valinnanvapauden varmistamiseksi;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


