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13.1.2016 A8-0371/12 

Tarkistus  12 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että datavetoisen talouden 

kehittäminen on pitkälti riippuvainen 

tietokantojen kehittämistä, huoltoa, 

ylläpitoa ja lisäämistä rohkaisevasta 

oikeudellisesta kehyksestä, toisin sanoen se 

on riippuvainen innovaatioystävällisestä ja 

käytännöllisestä lainsäädännöstä; 

D. toteaa, että datavetoisen talouden 

kehittäminen on pitkälti riippuvainen 

tietokantojen ja datakeskusten 

kehittämistä, huoltoa, ylläpitoa ja 

lisäämistä rohkaisevasta oikeudellisesta 

kehyksestä, toisin sanoen se on 

riippuvainen käytännöllisestä ja 

innovaatioystävällisestä ja jäsenvaltioiden 

digitaalista itsemääräämisoikeutta 

lisäävästä lainsäädännöstä; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Tarkistus  13 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. katsoo, että kuluttajansuojan, 

kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien 

lisäämisen ja kuluttajien tyytyväisyyden 

korkea ja yhdenmukainen taso edellyttää 

aina valintoja, laatua, joustavuutta, 

avoimuutta, tietoa, yhteentoimivuutta ja 

helppokäyttöistä ja suojattua 

verkkoympäristöä, jonka tietosuojataso on 

korkea; 

F. katsoo, että viranomaisorganisaatioiden 

käyttämät maiden sisäiset massiiviset 

vakoiluohjelmat uhkaavat strategista ja 

henkilökohtaista tietosuojaa ja niiden 

vuoksi kuluttajansuojan täytyy olla 

perustavanlaatuisella ja yhdenmukaisella 

tasolla; katsoo, että korkean 

tietosuojatason saavuttaminen edellyttää 

vaikutusmahdollisuuksia ja tyytyväisyyttä, 
valintoja, laatua, joustavuutta, avoimuutta, 

tietoa ja helppokäyttöistä ja suojattua 

verkkoympäristöä; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Tarkistus  14 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä tiedonantoa 

”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia 

Euroopalle”; katsoo, että yhteiseen 

säännöstöön perustuvien digitaalisten 

sisämarkkinoiden luomisella voitaisiin 

lujittaa unionin kilpailukykyä, 

myötävaikuttaa kasvuun ja työpaikkoihin, 

antaa uutta pontta sisämarkkinoille, tehdä 

yhteiskunnasta osallistavampi ja tarjota 

uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja 

yrityksille erityisesti vaihtamalla ja 

levittämällä innovointia koskevia tietoja; 

katsoo, että omaksutun monialaisen 

lähestymistavan soveltamista on 

vahvistettava, mihin sisältyy 16 aloitteen 

hyväksyminen ajoissa, koska digitaaliset 

veturit vaikuttavat kaikkiin kansalaisiin 

sekä yhteiskunnan ja talouden kaikkiin 

osa-alueisiin; 

1. panee merkille tiedonannon 

digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta 

Euroopalle; katsoo, että neuvotteluissa 

sovittuun säännöstöön perustuvien 

digitaalisten markkinoiden luomisella 

voitaisiin lujittaa jäsenvaltioiden 

kilpailukykyä, myötävaikuttaa kasvuun ja 

työpaikkoihin ja antaa uutta pontta 

taloudelle, tarjota uusia mahdollisuuksia 

kansalaisille ja yrityksille erityisesti 

vaihtamalla ja levittämällä innovointia 

koskevia tietoja; katsoo näin ollen, että 

digitaalisen talouden kehittäminen on 

todellakin tehokas keino, mutta sitä ei 

pidä nähdä uutena tapana saavuttaa lisää 

poliittista yhdentymistä EU:ssa; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Tarkistus  15 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on huolestunut jäsenvaltioiden tähän 

mennessä toteuttamista internetin ja 

jakamistalouden sääntelyyn liittyvistä 

erilaisista kansallisista toimintamalleista; 

kehottaa komissiota käynnistämään 

unionin toimivallan mukaisesti aloitteita, 

joilla tuetaan innovointia ja 

oikeudenmukaista kilpailua, poistetaan 

digitaalisen kaupan esteet ja vaalitaan 

taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta sekä sisämarkkinoiden 

eheyttä; kehottaa komissiota huolehtimaan 

myös siitä, että internet pysyy avoimena, 

neutraalina, suojattuna, osallistavana ja 

globaalina foorumina, jolla edistetään 

viestintää, tuotantoa, osallistumista, 

luovuutta, kulttuurista monimuotoisuutta ja 

innovointia kansalaisten ja kuluttajien 

etujen mukaisesti ja jolla autetaan 

eurooppalaisia yrityksiä menestymään 

maailmanlaajuisesti; 

10. panee tyytyväisenä merkille 

jäsenvaltioiden toteuttamat erilaiset 

kansalliset toimintamallit ja katsoo, että 

ne ovat jäsenvaltioiden strategisten 

tarpeiden mukaisia; tukee 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 

kaikkia aloitteita, joilla tuetaan innovointia 

ja oikeudenmukaista kilpailua, edistetään 

digitaalista kaupankäyntiä ja vaalitaan 

taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta sekä kunkin 

jäsenvaltion markkinoiden eheyttä; 

kehottaa säilyttämään internetin 

avoimena, neutraalina, suojattuna ja 

kansainvälisenä foorumina, jolla 

edistetään viestintää, tuotantoa, 

osallistumista, luovuutta, kulttuurista 

monimuotoisuutta ja innovointia 

kansalaisten ja kuluttajien etujen 

mukaisesti ja jolla autetaan eurooppalaisia 

yrityksiä menestymään 

maailmanlaajuisesti; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Tarkistus  16 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. tähdentää, että pakettipalvelut toimivat 

kuluttajien kannalta hyvin eräissä 

jäsenvaltioissa, mutta toisissa taas rajat 

ylittävän sähköisen kaupan yhtenä 

suurimpana esteenä ovat riittämättömät 

toimituspalvelut etenkin viimeisen 

kilometrin kuljetuksen osalta ja että niin 

kuluttajat kuin yritykset ilmoittavat 

riittämättömät toimituspalvelut yhdeksi 

yleisimmistä syistä verkon kautta 

tapahtuvista liiketoimista luopumiselle; 

katsoo, että rajat ylittävien 

pakettipalvelujen puutteet voidaan korjata 

ainoastaan Euroopan sisämarkkinoiden 
näkökulmasta, ja korostaa alan kilpailun 

merkitystä sekä pakettipalvelujen 

tarjoajien tarvetta sopeutua nykyaikaiseen 

elämäntapaan ja tarjota joustavia 

toimitusvaihtoehtoja, kuten nouto- ja 

pakettipisteiden verkostoa, sekä 

hintavertailuvälineitä; 

26. korostaa, että pakettipalvelut toimivat 

kuluttajien kannalta hyvin eräissä 

jäsenvaltioissa; panee merkille, että 

joissakin toisissa jäsenvaltioissa rajat 

ylittävän sähköisen kaupan kehityksen 

yhtenä esteenä saattavat olla mahdollisesti 

riittämättömät toimituspalvelut etenkin 

viimeisen kilometrin kuljetuksen osalta; 

katsoo, että rajat ylittävien 

pakettipalvelujen tietyt puutteet voidaan 

korjata asianomaisten kahden 

jäsenvaltion välisten 

markkinaneuvottelujen näkökulmasta, ja 

korostaa, että pakettipalvelualan on 

sopeuttava nykyaikaiseen elämäntapaan ja 

tarjottava joustavia toimitusvaihtoehtoja, 

kuten nouto- ja pakettipisteiden verkostoa, 

sekä hintavertailuvälineitä; 

Or. en 



 

AM\1083383FI.doc  PE575.944v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.1.2016 A8-0371/17 

Tarkistus  17 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

113 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

113. toteaa, että internet sekä tieto- ja 

viestintätekniikka ovat vaikuttaneet 

valtavasti naisten ja tyttöjen 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen; 

toteaa, että naisten osallistuminen unionin 

digitaalisella alalla on vaikuttanut 

suotuisasti Euroopan BKT:hen; korostaa 

naisten merkittävää potentiaalia 

innovoijina ja yrittäjinä ja tärkeää roolia, 

joka heillä voisi olla 

digitalisoitumiskehityksessä; korostaa, että 

on luovuttava sukupuolistereotypioista, ja 

antaa täyden tukensa ja kannustuksensa 

naisten digitaalialan yrittäjyyskulttuurille 

ja naisten tietoyhteiskuntaan 

integroitumiselle ja osallistumiselle; 

113. toteaa, että naiset ja tytöt eivät ole 

jääneet odottamaan internetiä ja tieto- ja 

viestintätekniikkaa lisätäkseen 

vaikutusmahdollisuuksiaan, mutta nämä 

tekniikat vaikuttavat myönteisesti heihin, 

kuten kaikkiin muihinkin; toteaa, että 

naisten ja miesten osallistuminen unionin 

digitaalisella alalla on vaikuttanut 

huomattavasti Euroopan BKT:hen; 

korostaa yhteiskunnan innovoijien ja 

yrittäjien merkittävää potentiaalia ja 

tärkeää roolia, joka heillä voisi olla 

digitalisoitumiskehityksessä; antaa täyden 

tukensa ja kannustuksensa kaikille 

sopivalle digitaalialan 

yrittäjyyskulttuurille; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Tarkistus  18 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

118 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

118. toteaa, että ammatillisessa 

koulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa 

tarvitaan julkisia ja yksityisiä investointeja 

ja uusia rahoitusmahdollisuuksia, jotta 

voidaan varmistaa, että työntekijöillä ja 

etenkin vähemmän koulutetuilla 

työntekijöillä on digitaaliseen talouteen 

soveltuvat taidot; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kehittämään yhdessä 

yksityisen sektorin kanssa helposti 

saatavilla olevia, standardoituja ja 

sertifioituja verkossa tarjottavia 

koulutuskursseja sekä innovatiivisia ja 

saatavilla olevia sähköisten taitojen 

koulutusohjelmia, joilla osallistujille 

opetetaan digitaaliset vähimmäistaidot; 

kannustaa jäsenvaltioita tekemään näistä 

verkossa tarjottavista kursseista keskeisen 

osan nuorisotakuuta; kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita luomaan perustan 

digitaalitaitojen ja -pätevyyden 

keskinäistä tunnustamista varten 

luomalla eurooppalaisen todistuksen tai 

pisteytysjärjestelmän kielten oppimista ja 

opetusta koskevan yhteisen 

eurooppalaisen viitekehyksen esimerkin 

mukaisesti; korostaa, että Euroopan 

kulttuurinen monimuotoisuus ja 

monikielisyys hyötyvät rajat ylittävästä 

sisällön saatavuudesta; 

118. toteaa, että ammatillisessa 

koulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa 

tarvitaan julkisia ja yksityisiä investointeja 

ja uusia rahoitusmahdollisuuksia, jotta 

voidaan varmistaa, että työntekijöillä ja 

etenkin vähemmän koulutetuilla 

työntekijöillä on digitaaliseen talouteen 

soveltuvat taidot; kehottaa jäsenvaltioita 

kehittämään yhdessä yksityisen sektorin 

kanssa helposti saatavilla olevia, 

standardoituja ja sertifioituja verkossa 

tarjottavia koulutuskursseja sekä 

innovatiivisia ja saatavilla olevia 

sähköisten taitojen koulutusohjelmia, joilla 

osallistujille opetetaan digitaaliset 

vähimmäistaidot; kannustaa jäsenvaltioita 

tekemään näistä verkossa tarjottavista 

kursseista keskeisen osan nuorisotakuuta; 
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Or. en 



 

AM\1083383FI.doc  PE575.944v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.1.2016 A8-0371/19 

Tarkistus  19 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

125 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

125. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

sitoutumaan uudelleen Eurooppa 2020 

-strategian tutkimus- ja 

innovointitavoitteisiin, jotka ovat 

kilpailukykyisten digitaalisten 

sisämarkkinoiden, talouskasvun ja 

työpaikkojen luomisen rakennusosia, ja 

soveltamaan kattavaa lähestymistapaa 

avoimeen tieteeseen, avoimeen 

innovointiin, avoimeen dataan ja 

tietämyksen siirtämiseen; katsoo, että 

tähän olisi kuuluttava myös tieteellistä 

tutkimusta varten toteutettavaa tekstin ja 

tiedon louhintaa koskevan oikeudellisen 

järjestelmän tarkistaminen, ilmaisen ja 

avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 

käytön lisääminen erityisesti 

oppilaitoksissa ja julkishallinnossa sekä 

pk-yritysten ja aloittelevien yritysten 

rahoituksensaantimahdollisuuksien 

lisääminen Horisontti 2020 -ohjelman 

yhteydessä tieto- ja viestintätekniikan alan 

lyhyisiin innovointisykleihin mukautuen; 

korostaa tässä yhteydessä kaikkien 

aloitteiden merkitystä aina julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksista ja 

innovointiklustereista Euroopan 

teknologia- ja tiedepuistoihin etenkin 

Euroopan vähemmän teollistuneilla 

alueilla; korostaa myös aloittelevien 

yritysten toimintaa vauhdittavien ohjelmien 

125. panee tyytyväisenä merkille 

talouskasvua ja työpaikkojen luomista 

koskevan strategisen tutkimuksen ja 

dynaamisen lähestymistavan tieteeseen, 

innovointiin ja dataan; katsoo, että tähän 

olisi kuuluttava myös pk-yritysten ja 

aloittelevien yritysten 

rahoituksensaantimahdollisuuksien 

lisääminen tieto- ja viestintätekniikan alan 

lyhyisiin innovointisykleihin mukautuen; 

korostaa tässä yhteydessä kaikkien 

aloitteiden merkitystä aina julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksista ja 

innovointiklustereista Euroopan 

teknologia- ja tiedepuistoihin etenkin 

Euroopan vähemmän teollistuneilla 

alueilla; korostaa myös aloittelevien 

yritysten toimintaa vauhdittavien ohjelmien 

ja yhteisten teknologia-alustojen merkitystä 

sekä valmiuksia saada unionin 

kilpailulainsäädännön puitteissa lisenssejä 

standardin soveltamisen kannalta 

olennaisia patentteja varten 

FRAND-lisenssiehtojen mukaisesti, jotta 

voidaan säilyttää tutkimusta ja kehittämistä 

ja standardointia koskevat kannustimet ja 

edistää innovointia; 
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ja yhteisten teknologia-alustojen merkitystä 

sekä valmiuksia saada unionin 

kilpailulainsäädännön puitteissa lisenssejä 

standardin soveltamisen kannalta 

olennaisia patentteja varten 

FRAND-lisenssiehtojen mukaisesti, jotta 

voidaan säilyttää tutkimusta ja kehittämistä 

ja standardointia koskevat kannustimet ja 

edistää innovointia; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Tarkistus  20 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

127 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

127. korostaa täysin riippumattoman 

internetin hallinnointirakenteen 

merkitystä, jotta internetiä voidaan pitää 

yllä avoimena ja osallistavana monen 

sidosryhmän hallinnoimana mallina, 

jonka periaatteena on, että internet pysyy 

ainutlaatuisena, avoimena, ilmaisena ja 

vakaana alustana; pitää olennaisena 

hyödyntää ICANN-järjestön johtoon 

siirtymisen viivästymistä tähän 

tarkoitukseen; katsoo vakaasti, että 

internetin maailmanlaajuinen ulottuvuus 

on otettava huomioon kaikilla 

asiaankuuluvilla EU:n politiikanaloilla, ja 

kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 

hyödyntämään täysipainoisesti 

digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia 

johdonmukaisen ulkopolitiikan 

kehittämisessä ja varmistamaan, että 

unioni on edustettuna internetin hallintoa 

koskevilla foorumeilla ja toimii 

tarmokkaammin maailmanlaajuisilla 

foorumeilla, erityisesti standardien 

asettamisessa, tietovirroissa, 

valmistautumisessa 5G-verkon 

käyttöönottoon ja verkkoturvallisuudessa; 

127. torjuu kaikki internetin 

hallinnointirakenteet; pitää kuitenkin 

olennaisena, että varmistetaan EU:n 

jäsenvaltioiden edustus internetin hallintoa 

koskevilla foorumeilla, erityisesti 

standardien asettamisessa, tietovirroissa 

sekä valmistautumisessa 5G-verkon 

käyttöönottoon ja verkkoturvallisuudessa. 

Or. en 

 

 


