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1. Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Euroopan asiaan ja henkilökohtainen riippumattomuus

Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä tulevaa komission 
jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä ajatellen varsinkin vastuualueellanne? 
Mikä Teitä motivoi? Miten aiotte osallistua komission strategisen ohjelman laatimiseen?

Mitä takeita riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten varmistatte, ettei 
mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa 
komissiossa?

Olen toiminut aktiivisesti politiikassa 16 vuoden ajan, joista yhdeksän olen palvellut pääministerinä. Tämän 
kokemuksen pohjalta olen varmoin mielin hyväksynyt valitun puheenjohtajan tarjouksen asettua ehdokkaaksi 
varapuheenjohtajan tehtävään. Pääministerinä johtooni uskottiin kolme eri koalitiohallitusta, jotka koostuivat 
sekä keskustaoikeistoa että keskustavasemmistoa edustavista puolueista. Olen johtanut kaikkia hallituksiani siltä 
pohjalta, että on tarpeen löytää konsensus ja toimia sillanrakentajana yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Aion 
jatkaa tätä käytäntöä, jos minut nimitetään varapuheenjohtajaksi. 

Kansalaisena ja poliitikkona olen aina tukenut Euroopan yhdentymistä, joka perustuu demokraattisiin arvoihin.  
Minulle oli itsestään selvää hakea demokraattista mandaattia Euroopan parlamentin vaaleissa toukokuussa 2014 
ennen asettumistani ehdolle komissaariksi. Minulle on suuri kunnia, että voitin äänestäjien luottamuksen. Olen 
aina ollut sillä kannalla, että eurooppalaiset ja kansalliset päämäärät tukevat toisiaan – en ole koskaan ”syyttänyt 
Brysseliä” enkä sallinut tällaista asennoitumista ministereiltänikään. Olen tavattoman ylpeä siitä, että maa, jonka 
tunnen parhaiten, liittyi EMUun sen 17. jäsenenä tammikuussa 2011 – finanssikriisin ollessa pahimmillaan – ja 
antoi näin signaalin luottamuksesta Euroopan yhdentymishankkeeseen. Luovuttaessani pääministerin tehtävät 
seuraajalleni euroa kannatti 80 prosenttia virolaisista, enemmän kuin missään muussa EU-maassa (ks. alaviite 1). 
Uskon myös, että Euroopan olisi pidettävä arvossa solidaarisuutta, ja hallitukseni on puolustanut tätä periaatetta 
kahdesta monivuotisesta rahoituskehyksestä käydyissä neuvotteluissa sekä perustuslakituomioistuimen 
käsittelyssä koskien EVM:n laillisuutta ja soveltanut sitä suhteessa maailmanlaajuisen finanssikriisin eniten 
koettelemiin maihin.

Jos nimitykseni vahvistetaan, toivon voivani antaa panokseni Euroopan yhdentymishankkeeseen palvelemalla 
digitaalisista sisämarkkinoista vastaavana varapuheenjohtajana. Minulla on ollut tilaisuus toimia digitaalisen 
vallankumouksen eturintamassa maassa, joka on tällä hetkellä huippuosaaja monilla sähköisen hallinnon aloilla 
sekä turvallisissa ja vakaissa yksityisen ja julkisen sektorin digitaalisissa ratkaisuissa ja joka suhtautuu 
kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan vakavasti. Vain pari esimerkkiä: Viimeksi pidetyissä Euroopan parlamentin 
vaaleissa 33 prosenttia Virossa äänestäneistä antoi äänensä internetin kautta käyttäen sähköistä 
äänestysjärjestelmää, jota sovellettiin ensimmäistä kertaa maailmassa parlamenttivaaleissa vuonna 2005. Niin 
ikään digitaalisten allekirjoitusten laaja käyttöönotto yksityisen ja julkisen sektorin asioinnissa (yli 175 
miljoonaa allekirjoitusta 1,3 miljoonan asukkaan väestössä) säästää Viron kansantaloudelle arviolta yhden 
kokonaisen työviikon vuodessa. Pääministerinä toimin yhdessä suomalaisen, tanskalaisen ja hollantilaisen 
kollegani kanssa aloitteentekijänä kesäkuussa 2010 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle osoitetussa kirjeessä, 
jossa peräänkuulutettiin ”digitaalisten sisämarkkinoiden” luomista vuoteen 2015 mennessä. Olen ajanut 
päättäväisesti tätä tavoitetta kaikissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa siihen saakka, kun asiasta viimeksi 
keskusteltiin lokakuussa 2013.
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En ole itse hyvä koodauksessa, mutta olen sitä oppinut. Tiedän täysin, mikä yhä suurempi merkitys hyvillä 
tietoteknisillä taidoilla on Euroopalle. Tiedän, mitä palveluja kansalaiset ja kuluttajat odottavat ja mitä yritykset 
tarvitsevat. Haluan nähdä toimivat digitaaliset markkinat, joilla huolehditaan kuluttajansuojasta, joilla kuluttajilla
on vapaus valita tavaroita ja palveluja yli rajojen, joilla heidän mieltymyksensä ohjaavat markkinoita ja joilla 
innovatiivisilla yrityksillä on todellinen mahdollisuus menestyä sen sijaan, että ne törmäisivät aikansa eläneisiin 
rajoihin ja etupiiriajatteluun. Uskon yhteiskuntaan, jossa hallitusten ja kuntien on pyrittävä luomaan edellytykset 
sille, että kansalaiset voivat viestiä niiden kanssa saumattomasti, helposti ja heidän niin halutessaan digitaalisesti 
turvallisella ja vakaalla tavalla. 

Eurooppa on täynnä hyviä digitaalisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, jotka tarjoavat hyötyjä kuluttajille ja 
yrityksille ja jotka edistäisivät työpaikkojen luomista ja kasvua, jos pystymme poistamaan esteet, murtautumaan 
ulos kansallisesta siiloajattelusta ja rakentamaan siltoja Euroopan sääntely-ympäristöjen välille. Nimenomaan 
tähän aion pyrkiä valitun puheenjohtajan Junckerin poliittisten suuntaviivojen pohjalta.

Pyrin palvelemaan Euroopan kansalaisten etuja mahdollisimman hyvin riippumattomasti ja kunniallisesti. 
Noudatan työssäni puolueettomuuden ja käytettävissä olon periaatteita siten kuin minulta odotetaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 3 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 
artiklan mukaisesti.   Noudatan eettisiä normeja, joiden mukaisesti kaikkien Euroopan komission jäsenten 
odotetaan toimivan siten kuin perussopimuksissa ja komission jäsenten toimintasäännöissä selkeästi 
täsmennetään.  En ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai muilta tahoilta. Omistaudun Euroopan komissiolle 
ja sen valitun puheenjohtajan visiolle Euroopan komissiosta uudenaikaisena, tehokkaana ja läpinäkyvänä 
julkishallintona.

Jos nimitykseni vahvistetaan, sitoudun täysin noudattamaan uusia avoimuusvaatimuksia, jotka valittu 
puheenjohtaja esitti poliittisissa suuntaviivoissaan. 

Olen tehnyt selvityksen sidonnaisuuksistani komissaarien toimintasääntöjen mukaisesti, ja se on julkisesti 
saatavilla. Jos tapahtuu muutoksia, ilmoitan siitä valitulle puheenjohtajalle välittömästi ja päivitän selvitystä. 
Ilmoitan valitulle puheenjohtajalle kaikista tilanteista, jossa riippumattomuuteni, puolueettomuuteni ja 
mahdollisuuteni olla komission käytettävissä joutuisivat kyseenalaisiksi. En harjoita mitään muuta 
ammattitoimintaa minulta odotettavien tehtävien lisäksi.

2. Vastuualueen hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa 

Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte olevanne vastuussa ja 
selontekovelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja osastojenne toiminnasta?

Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön tehostamiseen ja 
lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja pyyntöjen tehokkaaseen seurantaan? Oletteko 
valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja 
asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Jos nimitykseni vahvistetaan, vastuulleni tulee johtaa ja koordinoida yhtä Junckerin komission kymmenestä 
prioriteetista – yhdennettyjä digitaalisia sisämarkkinoita. Varapuheenjohtajana näen roolini tiiminvetäjänä, joka 
ohjaa toimia eri aloilla ja kokoaa yhteen tarvittavat poliittiset aloitteet, jotta voidaan saavuttaa se 
kunnianhimoinen tavoite, jonka valittu puheenjohtaja Juncker haluaa uskoa huostaani. Tällaisen 
prioriteettihankkeen toteuttaminen vaatii luonteensa vuoksi vuorovaikutusta monien muiden komission jäsenten 
kanssa, jotta voidaan hyödyntää koko komission asiantuntemusta. 

Jotta koko Euroopan yhteen liittämistä voidaan viedä eteenpäin, meidän kaikkien täytyy nyt enemmän kuin 
koskaan työskennellä yhteenliitetyllä tavalla ja päästä irti kapeasta sektorinäkökulmasta, joka edelleen vallitsee 
monissa organisaatioissa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.  Ehdotettu uuden komission 
uudelleensuunnittelu yhteistyöpohjalta on looginen askel tähän suuntaan, ja aion soveltaa sitä täysimääräisesti 
muiden komissaarien kanssa. Tähän liittyen uskon, ettei vähäisin apu tule yhteistyötä helpottavien IT-välineiden 
älykkäämmästä käytöstä.

Olen tietoinen siitä, että onnistuakseni tehtävässäni minun on kuunneltava tarkasti kansalaisyhteiskuntaa, 
yrityksiä ja tutkijoita ja otettava huomioon heidän tarpeensa ja huolenaiheensa. Arvostan Euroopan parlamenttia 
Euroopan yhteiskuntien äänen keskeisenä välittäjänä. Jos nimitykseni vahvistetaan, aion toimeksiantoni 
ensimmäisten kuukausien aikana ryhtyä viipymättä suhteisiin useiden eri sidosryhmien kanssa.
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Minulle on annettu haasteellinen tehtävä valmistella toimeksiantoni kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 
kunnianhimoisia toimia digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Yhdessä muiden komissaarien kanssa 
odotan pääseväni esittelemään nämä lainsäädännölliset toimet Euroopan parlamentin jäsenille. Pidän arvossa 
Euroopan parlamentin roolia, koska sen avulla saadaan aikaan tuloksia, jotka ovat ihmisten odotusten mukaisia. 
Tämän vuoksi pidän yllä ja mahdollisuuksien mukaan voimistan rakentavaa ja avointa vuoropuhelua Euroopan 
parlamentin kanssa. Uskon Euroopan parlamentin kanssa käytävään suoraan ja avoimeen keskusteluun, jossa 
yhteistyösuhde perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.  Odotan pääseväni osallistumaan parlamentin 
täysistuntoihin ja asiaankuuluviin valiokuntakokouksiin ja takaan henkilökohtaisesti, että komissio on 
asianmukaisesti edustettuna ennakoimattoman poissaolon tapauksessa. 

Rajoittamatta kollegisen vastuun periaatetta, jonka uskon vahvistuvan valitun puheenjohtajan Junckerin 
ehdottamassa kokoonpanossa, vastaan toiminnastani Euroopan unionin kansalaisten edustajille Euroopan 
parlamentin ja komission välisen puitesopimuksen mukaisesti.

Euroopan komissio on riippuvainen Euroopan parlamentin poliittisesta tuesta. Parlamentin kantoja on 
tarkasteltava huolellisesti ja niihin on reagoitava asianmukaisin jatkotoimin. Takaan, että tästä pidetään kiinni 
vastuulleni kuuluvilla aloilla, muun muassa kiinnittämällä erityistä huomiota pyyntöihin, jotka parlamentti 
esittää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaisesti. Takaan myös, että vastuualueelleni 
kuuluviin parlamentin päätöslauselmiin vastataan puitesopimuksessa sovitussa määräajassa. Vireillä oleviin 
ehdotuksiin liittyen aion tarkastella niiden edistymisvaihetta ja keskustella niistä kollegisesti komissiossa 
noudattaen puitesopimuksesta johtuvia velvoitteita. Jaan kannan siitä, että sidosryhmiä on kuultava laajasti ja 
ehdotusten vaikutukset arvioitava tinkimättä. Tämä heijastaa painoarvoa, jonka yhdessä asetamme lainsäädännön 
laadulle ja oikealle sääntely-ympäristölle, ja aion työskennellä tiiviisti tämän eteen ensimmäisen 
varapuheenjohtajan kanssa.

Euroopan parlamentti voi luottaa siihen, että annan tukeni Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtäläisen 
kohtelun periaatteelle kokouksiin osallistumisessa ja tiedonkulussa ja että sitoudun panemaan sen 
täysimääräisesti täytäntöön puitesopimuksen määräysten mukaisesti.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kysymykset:

3. Kasvu, kilpailukyky ja työpaikkojen luominen

Mihin toimiin aiotte ryhtyä tukeaksenne kasvun, kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämistä 
sisämarkkinoilla? Millaisella kokonaisvaltaisella strategialla mielestänne edistetään sisämarkkinoiden 
tasapuolista kehitystä niin, että voidaan tuottaa selkeitä etuja liike-elämälle, kuluttajille ja työntekijöille? 
Mihin toimiin aiotte ryhtyä huolehtiaksenne siitä, että yritykset ja etenkin pk-yritykset pääsevät 
sisämarkkinoille ja hyötyvät sen eduista?

Miten aiotte jatkaa sisämarkkinoiden toimenpidepaketilla käynnistettyä toimintapolitiikkaa? Olisitteko 
valmis yhdistämään sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin liittyvät pyrkimykset sisämarkkinoiden
hallinnointiin sekä sisämarkkinoiden yhdentymistavoitteeseen talouspolitiikan eurooppalaiseen 
ohjausjakson yhteydessä?

Globaali talous on muuttumassa digitaaliseksi taloudeksi. Tieto- ja viestintäteknologiat eivät ole vain yksi 
talouden sektori muiden joukossa, vaan myös modernin innovatiivisen yhteiskunnan perusta, joka ulottuu lähes 
kaikkiin sen osiin. Digitaaliteknologia tarjoaa käyttöön uusia tapoja valmistaa tavaroita ja tuottaa palveluja –
autoista ja kemikaaleista aina terveydenhuoltoon, vähittäisjakeluun ja energiahuoltoon. Tieto- ja 
viestintäteknologian leviäminen on mahdollistanut tietämyksen, tavaroiden, palvelujen ja prosessien jatkuvan 
digitoinnin. Sen vuoksi digitalous on keskeisellä sijalla EU:n toimissa kasvun palauttamiseksi, innovoinnin 
edistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Sisämarkkinoiden, jotka ovat Euroopan yhdentymisen ja 
hyvinvoinnin kulmakivi, on asteittain muututtava ja laajennuttava digitaalisiksi sisämarkkinoiksi.  Meidän täytyy 
vastata nykyisen hajanaisuuden ja lyhytnäköisen edunvalvonnan asettamiin haasteisiin. Muuten uhkaa vaara 
siitä, että menetämme kilpailuasemia globaaleilla markkinalohkoilla, joilla Eurooppa on aina ollut 
markkinajohtaja (ajoneuvot, koneet ja laitteet, lääkkeet ja bioteknologia, vähittäiskauppa, logistiikka ja muut 
palvelualat) 

Oikeiden puite-edellytysten luominen kasvulle ja työpaikkojen luomiselle ovat ne perimmäiset tavoitteet, joihin 
uuden komission aloitteilla pyritään. Olen vakuuttunut siitä, että enemmän voidaan ja tulee tehdä. Aiempien 
toimenpiteiden pohjalta aion yhdessä kaikkien asianomaisten kollegojeni kanssa kehittää kokonaisvaltaisen 



– 4 –

strategian ohjaamaan meitä näissä pyrkimyksissä poistaa esteet –erityisesti pk-yritysten tieltä – digitaalisten 
sisämarkkinoiden potentiaalin vapauttamiseksi. Toistaiseksi vain 14 prosenttia pk-yrityksistä harjoittaa sähköistä 
myyntiä internetin kautta. Markkinat ovat hajanaiset. Kuluttajat turhautuvat, koska he eivät voi käyttää muiden 
jäsenvaltioiden digitaalisia palveluja, mihin ovat syynä kilpailua rajoittavat liiketavat, oikeudelliset esteet tai 
sovellettavien sääntöjen mutkikkuus ja epäselvyys. Meillä on mahdollisuus ja velvollisuus saada aikaan aito 
muutos luomalla edellytyksiä investoinneille ja stimuloimalla sekä tarjontaa että kysyntää – ja sitä kautta auttaa 
rakentamaan dynaamista digitaloutta ja luomaan parhaat edellytykset digitaaliteknologian käyttöönotolle. 

Aikomuksenani on varmistaa, että keskeiset poliittiset linjauksemme ja kehyksemme lujittavat toisiaan. Tämä 
yhdessä kohdennetun tutkimuksen ja innovoinnin kanssa tuottaa konkreettisia hyötyjä kuluttajille, yrityksille ja 
julkishallinnoille. Kilpailukyky ei parane millään yksittäisellä toimella tai minkään yksittäisen osa-alueen 
toiminnalla.  Se on tulosta siitä, että suuntaamme kaikki ponnistelut EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla siten, että ne 
lujittavat sisämarkkinoita, vahvistavat sen digitaalista ulottuvuutta, tukevat digiyrittäjyyttä, stimuloivat 
digitaalisiin verkkoihin ja uusiin teknologioihin tehtäviä investointeja, edistävät sisällön tuottamista ja takaavat 
EU:n houkuttelevuuden tuotantopaikkana ja investointien kohteena. Meidän on autettava yrityksiä hyötymään 
rajat ylittävistä mahdollisuuksista niin sisämarkkinoilla kuin EU:n ulkopuolellakin. Digitaalisia sisämarkkinoita 
koskevan strategiani yhtenä keskeisenä painopisteenä on luoda oikeat kannusteet infrastruktuuriin – etenkin 
laajakaistaverkkoihin –, teknologioihin ja innovatiivisiin palveluihin tehtäville julkisille ja yksityisille 
investoinneille. 

Laaja kirjo strategioita, aloitteita ja ohjelmia myötävaikuttaa yhdennettyjen digitaalisten sisämarkkinoiden 
luomiseen – kyseeseen tulevat nopeiden yhteyksien digitaali-infrastruktuuri (laajakaista), tekijänoikeus, 
turvallisuus, tieto- ja viestintäteknologian standardointi, pilvipalvelut, digitaaliset palveluinfrastruktuurit, 
digivalmistus, digitaalinen liikenne, digitaaliset kaupungit, älykkäät verkot ja digimedia (näistä 
yksityiskohtaisemmin vastauksessa kysymykseen 4). Jos nimitykseni vahvistetaan, aion pyrkiä varmistamaan, 
ettei digitaalista näkökulmaa vain lisätä aloitteisiin jälkikäteen vaan että se sisältyy niihin elimellisesti alusta 
lähtien.  Meidän on tarkasteltava koko arvoketjua tuoreesti ja poikkileikkaavasti sekä tarjontapuolen että 
kuluttajan näkökulmasta.

Maakohtaiset suositukset, joita komissio on viime vuosina antanut eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, on 
otettu huomioon monissa jäsenvaltioissa merkittävien uudistusten stimuloimiseksi. Nämä toimet ovat alkaneet 
kantaa hedelmää.  Uskon myös, että sisämarkkinoiden yhdentymisulottuvuuden sisällyttäminen eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon on oikea tapa edetä.  Vuosikertomusta sisämarkkinoiden toiminnasta ja vuotuisen 
kasvuselvityksen poliittisia suuntaviivoja tulisi edelleen käyttää keskeisenä välineenä arvioitaessa edistymistä ja 
jäljellä olevia pullonkauloja. 

4. Digitaalisten sisämarkkinoiden tehostaminen kuluttajia ja liike-elämää varten

Mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä kuluttajia ja liike- elämää palvelevien digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi? Mille digitaalisten sisämarkkinoiden aloille keskittäisitte 
ponnistelunne kuluttajien ja liike-elämän kohtaamien esteiden poistamiseksi, ja miksi juuri kyseisille 
aloille? 

Miten aiotte tehdä muiden komission jäsenten kanssa yhteistyötä varmistaaksenne, että digitaalisen 
teknologian ja verkkopalveluiden tehokkaammasta käytöstä tulee laaja-alaista toimintapolitiikkaa, joka 
kattaa kaikki talouden alat?

Digitaalialan uusi markkinakehitys on tuonut mukanaan merkittäviä uusia haasteita kuluttajansuojalle. 
Miten aiotte vastata niihin?

Miten aiotte vähentää ongelmia, jotka estävät kuluttajia ja yrityksiä hyödyntämästä täysimääräisesti 
digitaalisen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia? Miten aiotte parantaa turvallisuutta sekä lisätä 
kuluttajien ja kauppiaiden tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan verkkokaupassa?

Jos nimitykseni vahvistetaan, ensimmäisenä tehtävänäni on laatia pitkän tähtäimen strategia, joka kokoaa yksiin 
puitteisiin komission eri sääntelyvaltuudet ja ilmaisee johdonmukaisen vision digitaalisista sisämarkkinoista, 
digitaloudesta ja digiyhteiskunnasta. Vastuulleni tulee johtaa ja koordinoida prioriteettitoimien ohjelmaa, jonka 
avulla voidaan hyödyntää yhteisen digitalouden mittakaavaedut. Keskeiset jäljellä olevat esteet on arvioitava 
selkeästi. Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana aion rakentaa tukea EU:n toimielinten, sidosryhmien ja 
julkisen mielipiteen taholla ja näin varmistaa, että voidaan laatia kunnianhimoinen ohjelma selkeine 
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aikatauluineen. Aion keskittyä poistamaan esteitä ja vapauttamaan yhteisen digitaalisen talousalueen 
potentiaalia. Monet haasteista ovat jo tiedossa: sääntelyn hajanaisuus, oikeudellinen epävarmuus, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat korkeat kustannukset, luottamuksen puute, turvallisuuspuutteet verkkoympäristössä 
sekä riittävät digitaidot omaavien työntekijöiden ja kuluttajien puute.  

Osa toimista antaa uutta pontta jo tehdyille ehdotuksille. Euroopan teleala, joka muodostaa perusinfrastruktuurin 
digitaloudelle, on edelleen lokeroitunut kansallisten rajojen mukaan eikä johdonmukaista EU:n laajuista 
lähestymistapaa ole. Tämä merkitsee hukattua tilaisuutta. Jo tehdyn työn pohjalta aion työskennellä yhdessä 
kollegojeni kanssa, jotta Euroopan telesääntöjen uudistusta vietäisiin eteenpäin kunnianhimoisemmalla otteella. 

Tavoitteenani on myös menestyvä eurooppalainen media- ja sisältöala, joka vastaa kuluttajien tarpeisiin, joka on 
moniarvoinen ja joka kunnioittaa perusarvoja – kuten ilmaisunvapautta ja kulttuurista monimuotoisuutta – sekä 
oikean ympäristön luominen rajat ylittäville palveluille. Aion saattaa päätökseen neuvottelut yhteisistä 
eurooppalaisista tietosuojasäännöistä sekä safe harbor -sopimuksen tarkistamisen. Tarvetta on myös uusille 
aloitteille, jotka on tehtävä pikaisesti. Näihin kuuluvat tekijänoikeussääntöjen uudistaminen digitaalisen 
vallankumouksen myötä ja kuluttajansuojasääntöjen yksinkertaistaminen verkko-ostoksia ja digitaalista 
kaupankäyntiä varten. 

Digitaalisissa sisämarkkinoissa ei ole kyse vain yksittäisistä sektoreista. Digitaalisten sisämarkkinoiden tulisi 
muodostaa alue, jolla yksityishenkilöt ja yritykset voivat luotettavassa ympäristössä saada saumattomasti 
saatavilleen ja käyttää verkko-toimintoja terveen kilpailun ehdoin takeinaan korkeatasoinen kuluttajan- ja 
tietosuoja riippumatta heidän kansallisuudestaan tai asuinpaikastaan.   Yleistavoitteena pitäisi pyrkiä kohti 
”digitaaliaikaan valmiita yhteismarkkinoita”, joilla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaata 
liikkuvuutta sujuvoitetaan digitaaliteknologioilla.  Verkkomaailma on globaali ja vailla perinteisiä rajoja. Moniin 
kysymyksiin voidaan puuttua kunnolla vain maailmanlaajuisemmassa ympäristössä, esimerkkeinä avoin internet 
tai internetin hallinto. Olen valmis koordinoimaan komission yleisiä ponnisteluja näissä kysymyksissä. 

Jos nimitykseni vahvistetaan, ensisijaisena tehtäväni on johtaa ja koordinoida digitaalisiin sisämarkkinoihin 
liittyvää komission työtä muiden komissaarien ja muiden yksiköiden yhteistyöpanoksella. Päämääränä on päästä 
kollektiivisiin tuloksiin yhteisten strategisten tavoitteiden pohjalta. Tieto- ja viestintäteknologia ei muodosta 
yksittäistä kohdesektoria, vaan se läpäisee kriittisten sovellusten muodossa kaikki talouden sektorit.   Jotta 
voidaan varmistaa, että digitaalinäkökulma sisältyy asiaankuuluviin aloitteisiin elimellisesti alusta lähtien, 
meidän on ensin varmistettava, että digitaaliteknologia nivotaan osaksi komission järkevän sääntelyn välineitä, 
kuten vaikutusarviointeja. 

Aion varmistaa tehokkaan koordinoinnin tällä alalla ja pyrkiä liittämään yhteen dataa, asiantuntemusta ja 
infrastruktuureja, jotta voidaan aikaansaada synergioita ja vahvistaa toimintaa komissiossa. Haluan varmistaa, 
että digitaaliteknologioiden muutosvaikutuksista tulee monialainen teema koko kollegiolle, ja ottaa käyttöön 
mekanismeja siiloajattelun välttämiseksi. Pääosastojen rajat ylittävät hankepohjaiset erityisryhmät olisivat tällöin 
pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Kunkin ryhmän työ nojautuisi uudenaikaisiin hankepohjaisiin IT-välineisiin 
yhteistyön helpottamiseksi ja erityistavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän sisältyy myös johtava asema komission 
omassa digitaaliteknologioiden käytössä sen omaa työtä varten.  

Turvallisuus luo perustan luottamukselle internetiin ja digitalouteen. Merkittävien turvallisuuspuutteiden ja 
kyberhyökkäysten määrä on lisääntynyt, minkä vuoksi kyberturvallisuuteen ja -valvontaan kiinnitetään 
suurempaa huomiota kuin koskaan aikaisemmin.  Uusi teknologinen kehitys, kuten pilvipalvelut ja 
dataintensiivisyys, todennäköisesti tuo tullessaan uusia turvallisuushaasteita. Uskon, että voimme saattaa 
päätökseen neuvottelut tietoverkkoturvallisuutta koskevasta direktiivistä ja edistää sen nopeaa täytäntöönpanoa.   
Tämä tulee muodostamaan kyberturvallisuusstrategiamme kulmakiven. 

Kyberrikollisuus on uhka, johon yksikään jäsenvaltio ei voi vastata yksikään. Sillä on merkittäviä taloudellisia ja 
perusoikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia, joita emme voi jättää huomiotta. Sen vuoksi tarvitaan välttämättä 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja yhteistyötä. EU:n toimilla voidaan luoda tarvittavat edellytykset 
koordinoinnin ja yhteistyön helpottamiseksi ja tukemiseksi. Pyrin siihen, että internetistä tehdään EU:n 
kansalaisille turvallinen paikka, jossa he voivat luottavaisesti käyttää perusoikeuksiaan ja harjoittaa sosiaalista tai 
kaupallista toimintaa. Sama koskee yrityksiä. 

Kuluttajaluottamuksella on olennainen merkitys digitaalisille sisämarkkinoille. Kuluttajan tulisi voida tehdä 
ostoksia verkossa helposti ilman rajoja. Pääsy muiden jäsenvaltioiden (julkisiin tai yksityisiin) digitaalisiin 
palveluihin tai digitaaliseen sisältöön ei saisi olla kuluttajille vaikeampaa kuin pääsy vastaaviin kotimaisiin 
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palveluihin tai sisältöön.    Haluan, että kuluttajat voivat luottaa verkkosivustoihin ja digitaalisiin palveluihin 
riippumatta siitä, mistä ne tarjotaan EU:ssa. Haluan heidän tuntevan olonsa turvalliseksi verkkoympäristössä ja 
tietävän, että heidän henkilötietonsa suojataan tiukasti. Sääntelyn hajanaisuus ja lakien ja lainkäyttöalueiden 
väliset poikkeavuudet asettavat tällä hetkellä monia haasteita. Uusissa liiketoimintamalleissa on kunnioitettava 
voimassa olevia kuluttajien oikeuksia. Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategiani yhtenä keskeisenä osana 
on uudenaikaistaa ja yksinkertaistaa kuluttajansuojasääntöjä verkko-ostoksia ja digitaalista kaupankäyntiä 
varten.

Yhtenä välittömänä tavoitteenani on yhteistyössä muiden komissaarien kanssa saattaa mahdollisimman pian 
päätökseen neuvottelut yhteisistä eurooppalaisista tietosuojasäännöksistä, joilla on elintärkeä merkitys 
digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta. Aion pyrkiä siihen, että uudistuspaketti 
hyväksytään uuden komission toimeksiannon kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Pilvipalvelujen tarjoajien 
ja kuluttajien välisissä sopimuksissa riski kohdistuu liian usein kuluttajaan, kun taas suurin osa hyödystä koituu 
palveluntarjoajille. Aion työskennellä yhdessä muiden komissaarien kanssa ehdottaakseni sääntöjä, joiden turvin 
kuluttajat ja pk-yritykset voivat luottaa pilvipalveluihin mutta joista ei koidu liiallista rasitetta palveluntarjoajille.  

Haluan myös varmistaa, että on Euroopan kansalaisilla on valmiudet hyötyä täysimääräisesti digitaalisesta 
maailmasta. Ennusteet viittaavat siihen, että lähes kaikki työpaikat edellyttävät tulevaisuudessa ainakin joitain 
perustason digitaitoja. Suurella määrällä Euroopan aikuisväestöstä ei ole mitään digitaitoja. Lapset käyttävät 
digitaaliteknologioita laajasti, mutta nuorille ei edelleenkään ole tarpeeksi käyttömahdollisuuksia, 
oppiteknologioita ja sisältöä, jotka tekisivät oppimiskokemuksesta tuloksekkaamman, kiinnostavamman ja 
oppilaskohtaisemman.  

Digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa strategiassani haluan varapuheenjohtajan ominaisuudessa voimistaa 
kaikkien sidosryhmien välistä poliittista keskustelua työmarkkinoiden tarpeista ja pohtia oppimisen tulevaisuutta 
digitaaliajalla kiinnittäen erityistä huomiota lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutuksiin työllisyyden, 
taitojen, kasvun ja työpaikkojen kannalta Euroopassa. Tätä tarkoitusta varten pitäisi myös hyödyntää jo 
käynnissä olevia aloitteita, kuten digitaalitaitojen ja työllisyyden edistämiseksi perustettua suurta koalitiota, sekä 
kaikkia kyseeseen tulevia rahoitusohjelmia.  

Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategiamme on myös tarjottava keinoja lisätä julkishallinnon avoimuutta 
ja tehokkuutta edistämällä digitaalisia ja sähköisen hallinnon lähestymistapoja kaikissa jäsenvaltioissa ja 
komissiossa. Yhteistyössä budjetista ja henkilöstöstä vastaavan varapuheenjohtajan kanssa aion tarkastella, 
miten jäsenvaltioiden hallintojen välistä vuorovaikutusta voidaan parantaa esimerkiksi raportoinnissa ja 
tiedonvaihdossa EU:n toiminnan edellyttämistä järjestelmistä ja miten niiden rajatylittävää yhteentoimivuutta 
voidaan helpottaa. 

5. Sääntelyn järkeistäminen

Miten aiotte parantaa niin etu- kuin jälkikäteen tehtäviä vaikutustenarviointeja, jotta varmistetaan, että 
digitaalisten sisämarkkinoiden alaan kuuluvia uusia lainsäädäntöehdotuksia ja alan voimassa olevaa 
lainsäädäntöä arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja tasapuolisesti?  Ennen kaikkea miten aiotte huolehtia 
siitä, että arvioinnit perustuvat näyttöön sekä entistä tehokkaampiin ja parempiin pk-yrityksiä ja 
sisämarkkinoita koskeviin testeihin?

Mitä ehdottaisitte, jotta parlamentin valiokunnat voisivat osallistua aiempaa tiiviimmin lainsäädäntötyötä 
edeltäviin vaiheisiin, erityisesti kun on kyse SEUT:n 225 artiklan mukaisista lainsäädäntöaloitteista?  
Mihin toimiin aiotte ryhtyä huolehtiaksenne, että sidosryhmiä kuullaan kattavasti ja asianmukaisesti 
kaikilla EU:n virallisilla kielillä, jotta varmistetaan lainsäädännön soveltuvan kasvun, työpaikkojen 
luomisen, innovoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseen?

Miten aiotte varmistaa, että digitaalisia sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön noudattamisen 
valvontaa ja sen täytäntöönpanoa parannetaan ja että jäsenvaltiot pitävät kiinni sitoumuksistaan?

Sääntelyn parantamiseen tähtäävät pyrkimykset ovat prioriteetti uudelle komissiolle, ja olen henkilökohtaisesti 
sitoutunut tähän päämäärään omalla vastuualueellani.  Komissio kehittää ja lujittaa jatkuvalta pohjalta paremman 
lainsäädännön keinovalikoimaansa – vaikutusarviointeja, sidosryhmäkuulemisia ja arviointeja.  Niitä käytetään 
selvitettäessä digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpiteiden taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia kokonaisvaltaisella tavalla parhaan käytettävissä olevan näytön perusteella.   Aioin pyrkiä 
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keskitetyin toimenpitein varmistamaan, että vastuualueellani esitettävissä tai arvioitavissa strategioissa 
noudatetaan lainsäädännön parantamiseen liittyviä periaatteita ja käytäntöjä.   

Lainsäädännön parantamiselle annettu suuri merkitys näkyy valitun ensimmäisen varapuheenjohtajan 
nimityksestä. Aion työskennellä tiiviisti ja aktiivisesti hänen kanssaan lainsäädännön parantamiseen tähtäävän 
nykyisen toimintamallin uudelleentarkastelussa. Aion tukea häntä määriteltäessä kohteita nykyisen 
lainsäädännön parantamiselle. Tavoitteena on varmistaa, että uusissa aloitteissa noudatetaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita ja että niistä saadaan tuloksia tavalla, josta aiheutuu yrityksille – varsinkin pk-yrityksille 
– mahdollisimman vähäinen rasitus.

Kuten keskeisten lainsäädäntöohjelmaan liittyvien asiakirjojen säännöllisestä toimittamisesta Euroopan 
parlamentille ja niiden julkaisemisesta näkyy, komissio pitää arvossa palautetta, jota se saa varhaisessa vaiheessa 
lainsäädännön valmisteluun.    Tämä koskee erityisesti artiklan 225 aloitteita, joihin valittu puheenjohtaja 
kiinnittää erityistä huomiota. Komissio on sopinut Euroopan parlamentin kanssa vastaavansa kyseisiin 
pyyntöihin kolmen kuukauden kuluessa. Viedessään aloitteita eteenpäin komissio noudattaa paremman 
lainsäädännön käytäntöjä  huolehtimalla vaikutusarvioinneista ja sidosryhmäkuulemisista, joiden kautta 
Euroopan parlamentti voi antaa varhaisessa vaiheessa panoksensa valmisteluprosessiin.  

Paremmat tavat kuulla sidosryhmiä ovat viime vuosina olleet keskeisellä sijalla komission pyrkimyksissä 
parantaa eurooppalaista hallintotapaa ja varmistaa parempi ja järkevämpi sääntely, joka tukee kasvua, 
työpaikkojen luomista, innovointia ja kilpailukykyä.  Aion varmistaa, että sidosryhmiä kuullaan laajasti ennen 
uusien poliittisten ehdotusten ja aloitteiden esittämistä, myös silloin kun ne seuraavat jatkotoimenpiteinä 
Euroopan parlamentin hyväksymään säädösaloitetta koskevaan päätöslauselmaan. Aion seurata 
sidosryhmäkuulemisia koskevien sisäisten suuntaviivojen tarkistamisen valmistelua ja varmistaa, että komission 
järjestämissä sidosryhmäkuulemisissa sovelletaan johdonmukaisesti vähimmäisnormeja ja -periaatteita koko 
komissiossa.

Unionin lainsäädäntö ei tuota konkreettista hyötyä kansalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle, jollei näitä lakeja 
sovelleta tehokkaasti kentällä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kollektiivista toimintaa. Aion 
työskennellä sääntelyn parantamisesta vastaavan varapuheenjohtajan kanssa, jotta voidaan aikaa myöten 
varmistaa, että komissio suunnittelee ehdotukset tavalla, joka yksinkertaistaa niiden täytäntöönpanoa ja vähentää 
sen kustannuksia ja rasitteita sääntelyn järkeistämisen periaatteiden mukaisesti.  

Aion kehottaa jäsenvaltioita ottamaan vakavammin velvollisuutensa panna unionin lainsäädäntö täytäntöön. 
Komissio voi auttaa tässä laatimalla ohjeistusta ja täytäntöönpanosuunnitelmia, joissa selvitetään säännöt ja 
otetaan ennakolta huomioon ongelmat.  Aion myös varmistaa, että vastuualueelleni kuuluvilla politiikan 
lohkoilla komissio on valmis ratkaisemaan ongelmia varhaisessa vaiheessa EU Pilot -hankkeen avulla. EU Pilot 
auttaa löytämään ratkaisuja nopeammin jäsenvaltioiden kanssa – tätä nykyä 70 prosenttia ongelmista ratkaistaan 
tällä tavoin. Viime kädessä en kuitenkaan epäröi puoltaa tai käynnistää virallisia rikkomusmenettelyjä, jotta 
EU:n lainsäädännön noudattaminen voidaan varmistaa jäsenvaltioissa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alaviite 1: Eurobarometri 81.


