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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0204/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma verkkoalustoista ja digitaalisista 

sisämarkkinoista 

Euroopan parlamentti, joka 

1. korostaa, että monet digitaalisten sisämarkkinoiden strategian aloitteet koskevat 

verkkoalustoja; pitää valitettavana näiden aloitteiden välisen koordinoinnin ja 

yhdenmukaisuuden puutetta; katsoo, että aloitteiden olisi täydennettävä toisiaan, 

edistettävä markkinoille pääsyä ja mahdollistettava verkkoalustojen toiminnan 

laajentaminen eri jäsenvaltioihin; 

2. katsoo, että digitaalinen muutos on useissa tapauksissa ajanut nykyisen lainsäädännön 

ohi; korostaa, että analogisen aikakauden lainsäädäntöä ei pitäisi vain kopioida 

digitaaliseen maailmaan; kehottaa tarkistamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä 

kunnianhimoisella tavalla yksinkertaistamisen sekä innovaatiomyönteisen ja 

teknologianeutraalin lähestymistavan edistämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita myös 

arvioimaan, tukevatko niiden kansalliset sääntelykäytännöt digitaalitalouden kasvua 

Euroopassa; 

3. kehottaa komissiota auttamaan sen varmistamisessa, että verkkoalustoilla on 

tasapuoliset toimintaedellytykset, ja edistämään niiden välistä kilpailua; panee merkille, 

että kilpailupaineet vaihtelevat eri aloilla ja että tämän vuoksi kaikenkattavat 

verkkoalustojen määritelmät tai yleispätevät ratkaisut ovat harvoin asianmukaisia; 

4.  painottaa, että mahdollisissa uudistuksissa on vältettävä ylisääntelyä, ja pitää 

myönteisenä sitä, että komissio tunnustaa tämän vaaran olemassaolon; uskoo, että siitä 

on etua, että verkossa ja sen ulkopuolella sovelletaan samoja sääntöjä, mutta katsoo, että 

tätä lähestymistapaa olisi sovellettava vain silloin, kun tilanteet todella ovat toisiinsa 

verrattavissa; 

5. korostaa digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 19. tammikuuta 2016 

antamansa päätöslauselman1 mukaisesti, että välittäjien rajallinen vastuu on olennainen 

tekijä internetin avoimuuden suojelemisen, perusoikeuksien, oikeusvarmuuden sekä 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0009. 
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innovoinnin kannalta; pitää myönteisenä komission aikomusta tarjota ohjeistusta 

verkkoalustoille, jotta ne pysyisivät sähköistä kauppaa koskevan direktiivin mukaisina; 

6. painottaa, että sähköisiä alustoja koskevat lisääntyvät seurantavelvollisuudet eivät voi 

korvata laitonta sisältöä koskevan kansallisen tai unionin lainsäädännön tehokasta 

valvontaa, etenkään koska yksityisten toimijoiden toimet eivät voi korvata 

asianmukaista menettelyä ja kansalaisten perusoikeuksien vapaan harjoittamisen 

suojelua; 

7. panee merkille verkkoalustojen noudattamia yritysten välisiä käytäntöjä koskevan 

komission tutkimuksen alustavat tulokset sekä osallistujien ja varsinkin pk-yritysten 

ilmaisemat huolenaiheet; korostaa, että verkkoalustat ovat tärkeitä kustannustehokasta 

markkinoille pääsyä tavoitteleville pk-yrityksille ja että tällaiset yhtiöt saattavat kärsiä 

suurta vahinkoa hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen vuoksi; 

8. panee merkille, että komissio jatkaa edelleen sen pohtimista, mitkä jatkotoimet ovat 

tarpeen sen yritysten välisiä käytäntöjä koskevan arvioinnin johdosta, mutta katsoo, että 

ainakin asianmukaisia riidanratkaisu- ja/tai muutoksenhakumenettelyjä on oltava 

tarjolla; katsoo, että toimenpiteet hinnoittelua ja hakutulosten ranking-järjestelmiä 

koskevan avoimuuden lisäämiseksi ensinnäkin parantaisivat yritysten välisiä suhteita ja 

toiseksi myös edistäisivät kuluttajien tietoisuutta; 

9. korostaa, että EU:n kilpailulainsäädäntö perustuu järkeviin ja vakiintuneisiin 

periaatteisiin, jotka ovat tiukasti sovellettuina digitaalitaloudelle tarkoituksenmukaisia; 

pitää myönteisenä komission täytäntöönpanoa koskevia ennakoivia toimia, ja kehottaa 

käsittelemään erityisesti tiedon valvonnan ja käytön sekä kilpailulainsäädännön välistä 

vuorovaikutusta; 

10. painottaa, että ottaen huomioon digitaalialan nopean kehityksen komission on tehtävä 

kilpailuasioissa oikea-aikaisia päätöksiä; katsoo, että alakohtaiset käytännesäännöt 

voivat myös olla tehokkaita välineitä pyrittäessä edistämään kilpailun vastaisista 

käytännöistä luopumista sen lisäksi, että niitä sovelletaan yksittäistapauksissa. 

Or. en 

 

 


