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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa unionin toimielimiä ottamaan tavoitteeksi tehdä unionista maailman johtava 
toimija digitalisaation ja tekoälyn alalla asettamalla tavoitteeksi sen, että unionista tulee 
vuoteen 2030 mennessä maailman kilpailukykyisin ja innovatiivisin alue, jonka 
perustana ovat EU:n säännöt ja arvot, ja ottamalla käyttöön tämän edellyttämät resurssit 
sekä edistämällä tekoälyä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä samanmielisten maiden ja 
globaalien toimijoiden kanssa; painottaa mahdollisuuksia luoda eurooppalaista lisäarvoa 
ja tuo esiin nykyiset Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset 
tekoälyn ja digitaalialan sääntelyn alalla; kehottaa soveltamaan sääntelyyn sellaista 
lähestymistapaa, joka ei perustu hetkelliseen tilannekuvaan teknologisen kehityksen 
tilasta vaan jolla pyritään varmistamaan, että annettuja sääntöjä voidaan soveltaa myös 
tulevaisuuden teknologisiin läpimurtoihin ja ilmiöihin; kehottaa huolehtimaan siitä, että 
kaikki tekoälyn ja digitaalialan sääntely on tasapainoista ja oikeasuhteista ja perustuu 
toissijaisuusperiaatteeseen, teknologianeutraaliuden periaatteeseen ja perusteellisiin 
vaikutustenarviointeihin; korostaa, että innovointi, avoimet markkinat, syvälle 
juurtuneet perusoikeuksiin perustuvat eurooppalaiset arvot ja sosiaalinen hyväksyntä 
ovat tekijöitä, joiden ansiosta unioni voisi näyttää tietä kohti digitaalista yhteiskuntaa, 
joka hyödyttää ihmisiä ja koko yhteiskuntaa, edistää kasvua ja kilpailukykyä, varmistaa 
unionin digitaalisen suvereniteetin ja selviytymiskyvyn ja vahvistaa sen geopoliittista ja 
strategista merkitystä; korostaa, että dataa ja tekoälyä koskevalla unionin sääntelyllä 
olisi pyrittävä luomaan rajattomat digitaaliset sisämarkkinat ja kilpailukykyinen, 
innovoinnille suotuisa, ihmiskeskeinen, luotettava ja turvallinen datayhteiskunta ja -
talous, jotka tukevat tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa, tiedon saatavuutta, 
yhteentoimivuutta ja tietojen siirrettävyyttä; korostaa, että digitalisaation on edistettävä 
kestävää kehitystä ja samaan aikaan siinä on löydettävä tasapaino taloudellisten, 
sosiaalisten, eettisten ja ympäristöön liittyvien ulottuvuuksien välille; korostaa, että 
Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamista koskevassa tiedonannossa 
määritellyistä kolmesta keskeisestä tavoitteesta digitaalinen kilpailukyky ja talouskasvu 
ovat välttämättömät edellytykset avoimen, demokraattisen, kestävän ja ihmisten hyväksi 
toimivaan teknologiaan perustuvan yhteiskunnan rakentamiselle; korostaa, että tämän 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa, joka 
perustuu unionin perusperiaatteiden ja -arvojen kunnioittamiseen;

2. muistuttaa, että digitaalinen suvereniteetti on tarpeen, jotta unioni voi kehittyä vapaasti 
ja omien arvojensa pohjalta; korostaa, että investoinnit tieteeseen, tutkimus- ja 
kehitystyöhön sekä innovointiin digitaalialalla ja tekoälyn alalla samoin kuin 
riskipääoman ja vääristymättömän, laadukkaan datan saatavuuden parantaminen ovat 
unionin digitaalisen suvereniteetin kulmakiviä; painottaa, että pk-yrityksillä ja 
Eurooppaan sijoittautuneella valmistusteollisuudella on ratkaiseva rooli tässä 
muutosprosessissa; huomauttaa, että neljäs teollinen vallankumous on riippuvainen 
muun muassa raaka-aineiden, esimerkiksi litiumin ja harvinaisten maametallien, 
saatavuudesta ja että unionin pitää vähentää riippuvuuttaan kriittisistä tuontiraaka-
aineista rajoittamalla absoluuttista kulutusta ja hyödyntämällä omaa ympäristön 
kannalta vastuullista kaivostoimintaa ja kiertotaloutta; katsoo, että digitaalilaitteisiin ja 
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puolijohteisiin sovellettava päättäväisempi kiertotalouspolitiikka voisi samalla edistää 
unionin teollista suvereniteettia ja raaka-aineisiin liittyvän kaivostoiminnan kielteisten 
vaikutusten välttämistä; muistuttaa, että tekoälyä ja muita digitaalisia teknologioita 
kehitetään usein kansainvälisessä kontekstissa; toteaa, että epäselvä ja hajanainen 
sääntely ajaa innovatiiviset yritykset kehittämään tuotteitaan ja palvelujaan Euroopan 
ulkopuolella; korostaa datan vapaan, rajat ylittävän liikkuvuuden merkitystä; tukee 
komission tavoitetta puuttua kansainvälisten datavirtojen perusteettomiin esteisiin sekä 
rajoituksiin, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat kolmansissa maissa; korostaa datan 
saatavuuden ja EU:n laajuisen yhteentoimivuuden merkitystä, kun käytetään teollista ja 
julkista dataa, jonka määrä kasvaa eksponentiaalisesti; varoittaa käyttämästä tekoälyä 
järjestelmissä, joissa kansalaisia rangaistaan ja palkitaan heidän sosiaalisen 
käyttäytymisensä perusteella; kehottaa komissiota laatimaan eurooppalaisten startup-
yritysten rahoitusta koskevan strategian, jolla kannustetaan niiden kasvua Euroopassa, 
jotta Eurooppa voi hyötyä sen ansiosta syntyvistä työpaikoista, ideoista ja 
innovatiivisista yrityksistä ja jotta voidaan estää näiden yritysten siirtyminen Euroopan 
ulkopuolisiin maihin; kehottaa komissiota tutkimaan eri syitä, joiden vuoksi unioni on 
vaarassa joutua riippuvaiseksi ulkopuolisista toimijoista; muistuttaa, että jäsenvaltioiden 
on pidettävä kiinni Eurooppa 2020 -strategian mukaisesta sitoumuksestaan investoida 
3 prosenttia BKT:stään tutkimukseen ja kehitykseen, jotta varmistetaan unionin 
strateginen suvereniteetti digitaalialalla; muistuttaa, että laajemman suvereniteetin käsite 
ei ole ristiriidassa vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan käsitteen kanssa;

3. korostaa, että tieto- ja viestintätekniikan alan nykyinen ympäristö- ja hiilijalanjälki on 
edelleen huomattava; huomauttaa, että kustannussäästöjä voidaan saavuttaa ja hallintoa 
parantaa myös kehittämällä digitaaliteknologiaa, tekoälyä ja robotiikkaa edelleen 
kestävällä tavalla ja että koneoppiminen voisi osaltaan vähentää päästöjä, koska se 
auttaisi ymmärtämään paremmin teknisiä prosesseja ja parantamaan energiatehokkuutta, 
uusiutuvien energialähteiden integrointia ja energian varastointia mahdollistamalla 
olennaisten ja tarkoin määriteltyjen datajoukkojen jakamisen ja saatavuuden sekä 
ympäristöulottuvuuden huomioon ottamisen täysin Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisesti; toteaa, että on mahdollista kasvattaa päästövähennyksiä ja jopa 
saavuttaa täysi ilmastoneutraalius asettamalla sijoituspaikoille datakeskusten 
tehokkuutta koskevia vaatimuksia ja asettamalla suurteholaskentalaitteistoja ja 
-ohjelmistoja sekä lämmön uudelleenkäyttöä koskevia täydentäviä vaatimuksia; 
korostaa, että on tärkeää kehittää energiatehokkaampaa suurteholaskentaa, josta on 
esimerkkinä Green IT cube -datakeskus;

4. suhtautuu myönteisesti EU:n rahoitusohjelmien käyttöön unionin yhteiskunnan ja 
teollisuuden digitalisoinnin tukemiseksi siltä osin kuin ne perustuvat tehokkuuden, 
avoimuuden ja osallistavuuden periaatteisiin; kehottaa koordinoimaan eri rahastojen 
täytäntöönpanoa, jotta ohjelmien väliset synergiat voidaan maksimoida; ehdottaa 
varojen strategista priorisointia siten, että tarvittava digitaalinen infrastruktuuri saadaan 
rakennettua; toteaa Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen osoittautuneen 
menestykseksi; panee tyytyväisenä merkille äskettäin julkaistun komission ehdotuksen 
yhteisyrityksen jatkamisesta, jotta Euroopan johtoasema superlaskennassa ja 
kvanttilaskennassa voidaan säilyttää ja sitä voidaan edistää, mikä on välttämätöntä 
tekoälyn kehittämisen kannalta; muistuttaa, että pk-yritykset ovat Euroopan talouden 
selkäranka ja tarvitsevat erityistä tukea EU:n rahoitusohjelmista digitaalisen siirtymän 
toteuttamiseksi; panee tyytyväisenä merkille suunnitelmat kehittää Horisontti 2021–
2027 -ohjelman osaksi perustetusta Euroopan innovaationeuvostosta täysivaltainen 
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neuvosto, joka toimii keskitettynä asiointipisteenä startup-yrityksille ja tarjoaa parempia 
rahoitusvälineitä ja liiketoiminnan kiihdyttämispalvelun; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään tutkimusinvestointeja ja helpottamaan innovatiivisten yritysten, 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön lisäämistä; toteaa, että 
tekoälysovellusten komponenttien jakaminen ja uudelleenkäyttö lisää tekoälyratkaisujen 
käyttöä ja käyttöönottoa; korostaa tekoälyn perustaa koskevan perustutkimuksen 
tärkeyttä; toteaa, että nykyiset kaupalliset tekoälysovellukset perustuvat tutkimukseen, 
joka käynnistettiin vuosikymmeniä sitten; korostaa tarvetta sallia kaikkia 
tekoälysovelluksia ja -teknologioita koskeva kattava tutkimus; kehottaa laatimaan 
lainsäädännöllisiä ratkaisuja – kuten sääntelyn testiympäristöjä, joihin sisältyy 
mahdollisuus laajentaa onnistuneita pilottihankkeita – joiden avulla sekä julkiset että 
yksityiset instituutiot voisivat luoda turvallisen testausalueen suuririskisten ja muiden 
kuin suuririskisten tekoälyn käyttötapausten tutkimusta ja kehittämistä varten; kehottaa 
käynnistämään eurooppalaisia aloitteita, joissa keskitytään ensimmäisen vaiheen 
tutkimukseen; kehottaa kohdistamaan kaikissa jäsenvaltioissa mittavia investointeja 
digitaalisen innovoinnin ja tekoälyn huippuosaamisklustereihin, jotka perustuvat 
innovatiivisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön, 
jotta voidaan varmistaa valmiuksien kehittäminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ja 
saada tutkimus ja innovointi liikkeelle koko arvoketjussa, mikä houkuttelee parhaita 
kykyjä ja yksityisiä investointeja ja mahdollistaa näistä kiinni pitämisen; muistuttaa, että 
pk- ja startup-yrityksillä on yhä suurempi rooli digitaalisessa innovoinnissa; kehottaa 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla helpotetaan niiden innovointia vähentämällä 
hallinnollista rasitetta, helpottamalla rahoituksen – myös luottojen ja riskipääoman – 
saantia, parantamalla tiedon saatavuutta ja tarjoamalla koulutusta osaamisvajeen 
täyttämiseksi;

5. pitää valitettavana, että vain 17 prosenttia pk-yrityksistä on tähän mennessä 
onnistuneesti integroinut digitaaliteknologian liiketoimintaansa1; muistuttaa, että 
digitalisaation toteutuminen pk-yrityksissä on välttämätön edellytys tämän toisen 
digitalisaatioaallon hyödyntämiselle; korostaa, että digitaalialan tulevassa 
lainsäädännössä olisi vältettävä pk-yritysten tarpeetonta hallinnollista tai sääntelyyn 
liittyvää rasitusta ja siihen olisi liitettävä selkeät suuntaviivat, kuten tekoälyä, 
robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskeva eurooppalainen kehys, jossa 
käsitellään eettisiä periaatteita ja tarvittaessa teknisiä standardeja suorituskyvyn, 
yhteentoimivuuden, turvallisuuden ja yksityisyyden parantamiseksi niin, että voidaan 
parantaa uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, käytön hallintaa; huomauttaa, että 
oikeudellinen epävarmuus haittaa huipputeknologian yksisarvisten, startup-yritysten ja 
pk-yritysten syntymistä; kehottaa luomaan digitaalisen ekosysteemin, jossa pk-yritykset 
voivat osallistua digitalisaatioon ja tekoälyyn keskittyvään teknologiseen innovointiin; 
kehottaa vahvistamaan eurooppalaisia digitaali-innovointikeskittymiä ja selkeyttämään 
niitä koskevaa strategiaa, jotta edistetään uusien teknologioiden laajaa käyttöönottoa pk-
, midcap- ja startup-yrityksissä; huomauttaa, että eurooppalaisten digitaali-
innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laaja maantieteellinen kattavuus 
kaikkialla Euroopassa, myös syrjäisillä alueilla, maaseutualueilla ja saarialueilla, sekä 
käynnistettävä monialainen vuoropuhelu; kehottaa komissiota laatimaan 
kunnianhimoisen ja kattavan strategian, jolla tuetaan startup-yritysten perustamista ja 
kasvua ja jonka tavoitteena on saada aikaan uusi eurooppalaisten digitaalialan 

1 Digitaali-innovointikeskittymien työryhmän raportti vuodelta 2018 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf
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yksisarvisten sukupolvi kymmenen vuoden kuluessa; huomauttaa, että strategiassa olisi 
tarkasteltava sellaisia toimenpiteitä kuin byrokratian vähentäminen ja erinomainen 
infrastruktuuri, rahoituksen saanti, spin-off-yritysten perustamisen helpottaminen 
yliopistoissa ja yrityksissä, paremmat mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin, 
startup-yrityksille ja vastaperustetuille pk-yrityksille myönnettävät verokannustimet, 
tuki maailmanmarkkinoille pääsylle alusta alkaen, EU:n startup-viisumin käyttöönotto, 
sääntelytaakan keventäminen, ”sääntelyn testiympäristöjen” käyttöönotto ja erityisten 
EU:n startup-ekosysteemien luominen tarkoituksena auttaa ihmisiä perustamaan 
yrityksiä, houkuttelemaan rahoitusta tai lisensoimaan keksintöjään olemassa oleville 
yrityksille yhtenä teknologian siirtotapana; toteaa, että näitä toimenpiteitä kehitettäessä 
olisi käytävä jatkuvaa vuoropuhelua asianomaisten sidosryhmien kanssa;

6. tuo esiin eurooppalaisen riskipääomarahoituksen puutteen, rahoitusmahdollisuuksien 
puutteen ja datan puutteellisen saatavuuden, julkisyhteisöjen suhteettoman suuren roolin 
nykyisin saatavilla olevassa rahoituksessa sekä jäsenvaltioiden väliset merkittävät erot 
startup-ekosysteemeissä ja saatavilla olevassa rahoituksessa; on lisäksi tietoinen 
ulkoisista ja sisäisistä esteistä erityisesti heikommin kehittyneillä aloilla sekä laajalti eri 
aloilla ja pk-yrityksissä, joiden on suuria yrityksiä vaikeampi ottaa käyttöön 
tekoälysovelluksia; kehottaa noudattamaan unionissa kattavaa lähestymistapaa, joka 
perustuu parannettuun ja nykyaikaiseen verotukseen ja jolla edistetään yrittäjyyttä 
oikeudenmukaisten ja kasvusuuntautuneiden verojärjestelmien ja sijoittajaystävällisen 
sääntelyn avulla, jotta voidaan varmistaa lupaavien eurooppalaisten startup-yritysten 
rahoituksen saanti kaikissa kasvun vaiheissa; toteaa, että vasta perustetut lupaavat 
eurooppalaisyritykset eivät useinkaan saa rahoitusta heti markkinoille tulon jälkeen, ja 
kehottaa toteuttamaan yhteisiä toimia, joilla estetään ja hillitään niiden joukkopakoa;

7. korostaa, että Euroopan kasvupotentiaali määräytyy sen väestön ja yritysten digitaalisen 
osaamisen mukaan; panee merkille Euroopan työmarkkinoilla tällä hetkellä nähtävissä 
olevan osaamisvajeen ja tarpeen kuroa osaamisvaje umpeen täydennys- ja 
uudelleenkoulutuksen avulla; kehottaa kiinnittämään kansallisissa 
koulutusjärjestelmissä nykyistä enemmän huomiota digitaalisia taitoja ja osaamista 
koskevaan uudelleen- ja täydennyskoulutukseen; vaatii toimia aivovuodon 
tyrehdyttämiseksi ja parhaiden osaajien houkuttelemiseksi puuttumatta kuitenkaan 
kansallisiin työmarkkinajärjestelmiin ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaan, niin että 
unionista saadaan taloudelliselta kannalta sekä osaajien ja yritysten näkökulmasta 
houkutteleva alue; korostaa, että tällaiset toimenpiteet olisi rahoitettava asianmukaisesti, 
jotta voidaan parantaa edellytyksiä houkutella johtavaa tutkimusta, tukea yliopistojen, 
tutkimuskeskusten, yrityshautomoiden ja yritysten digitaalisia ekosysteemejä, jotka ovat 
avoimia luovuudelle ja innovoinnille, ja edistää huipputason digitaalista 
infrastruktuuria; katsoo, että Euroopan uudessa osaamisohjelmassa on vastattava 
haasteisiin, jotka liittyvät pätevyyksien mukauttamiseen ja uusien pätevyyksien 
kehittämiseen siten, että vahvistetaan vihreää ja digitaalista siirtymää; korostaa myös, 
että osaamisvajetta ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuutta voidaan 
ehkäistä parantamalla ja helpottamalla opetus-, koulutus- ja 
uudelleenkoulutusjärjestelmien välistä yhteistoimintaa, ja painottaa yritysten 
innovoinnin tarvetta; katsoo, että oikeudenmukaisen digitaalialan rakentamiseen on 
liityttävä koulutusnäkökohtien huomioiminen, sosialisaatio, oikeudenmukaiset työolot 
ja työehdot, työ- ja yksityiselämän tasapaino, demokratia ja hyvä hallinto; korostaa, että 
digitalisaation täysimääräiseksi hyödyntämiseksi unionin on huolehdittava siitä, että 
kaikilla on riittävä digilukutaito ja digitaalinen osaaminen; kehottaa toteuttamaan 
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toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään ja tukemaan koulutushankkeita ja toimia 
digitaalialan monimuotoisuuden lisäämiseksi, ja muistuttaa tarpeesta puuttua 
sukupuolten välisiin eroihin luonnontieteissä, teknologiassa, insinööritieteissä ja 
matematiikassa (STEM-aineet), joissa naiset ovat edelleen aliedustettuina;

8. pitää valitettavana, että jopa 30 prosentilla EU:n kansalaisista ei ole digitaalisia 
perustaitoja2, kun taas jopa 90 prosentissa työpaikoista edellytetään tällaisia 
perusvalmiuksia; kehottaa komissiota kehittämään strategioita digitaalisen siirtymän 
helpottamiseksi tukemalla uudelleenkoulutusohjelmia, parantamalla ammatillista 
koulutusta, parantamalla mahdollisuuksia hyödyntää lahjakkuutta ja tarjoamalla 
nykyisille ja tuleville työntekijöille elinikäistä koulutusta keskittyen erityisesti 
pk-yrityksiin;

9. on tietoinen mahdollisuuksista luoda uusia suurta pätevyyttä edellyttäviä työpaikkoja ja 
toisaalta siitä vaarasta, että menetetään työpaikkoja digitaalisen siirtymän vuoksi; 
kehottaa komissiota kehittämään yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa tarvittavat 
strategiat, joilla minimoidaan digitalisaation, datan ja tekoälyn mahdolliset kielteiset 
vaikutukset ja tutkitaan niiden tuomia mahdollisuuksia lisätä kestävää tuottavuutta ja 
parantaa työntekijöiden hyvinvointia, sekä investoimaan valistusohjelmiin ja 
digitaalisen lukutaidon ohjelmiin ja takaamaan työntekijöiden oikeuksien ja vapauksien 
jatkuvan suojelun; kehottaa komissiota analysoimaan sekä mahdollisuutta ottaa 
käyttöön vähimmäisvaatimuksia, digitaalisten alustojen kautta työskentelevien suojelua 
että digitalisaation mahdollistamaa lisääntyvää työpaikkavalvontaa;

10. korostaa, että vääristyneiden datajoukkojen käyttö voi tahattomasti johtaa vinoutuneisiin 
tekoälysovelluksiin, ja panee merkille erityisesti sukupuoleen, kulttuuriin, etnisyyteen, 
sosiaalisiin tekijöihin, vammaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien vinoumien 
toistamisen riskin; korostaa tarvetta tunnustaa dataan perustuviin järjestelmiin liittyvät 
vinoumat ja puuttua niihin sekä kehittämisen että käytön yhteydessä; korostaa, että 
sukupuoliulottuvuus on otettava huomioon, koska naisten edustus STEM-aloilla ja 
digitaalialan yrityksissä on riittämätön; tukee täysipainoisesti komission tavoitetta lisätä 
naisten määrää teknologia-alalla muun muassa lisäämällä ja tukemalla 
koulutushankkeita ja -toimia; muistuttaa, että Euroopassa naiset ovat digitaalialalla 
aliedustettuina kaikilla tasoilla aina opiskelijoista (32 prosenttia kandidaatti- ja 
maisteritasolla tai vastaavilla tasoilla) akateemisiin huipputehtäviin (15 prosenttia) asti 
ja että vaje on suurin tieto- ja viestintätekniikan erityisosaamisessa ja työpaikoissa, 
joista EU:ssa naisten hallussa on vain 18 prosenttia; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita mukauttamaan EU:n digitaaliseen siirtymään tähtäävät toimenpiteet 
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin unionin tavoitteisiin;

11. painottaa, että turvallinen ja osallistava eurooppalainen gigabittiyhteiskunta on edellytys 
sille, että unioni onnistuu digitaalisessa siirtymässä; muistuttaa, että unionin 
datatalouden sekä tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton onnistuminen on ensisijaisesti 
riippuvainen laajemmasta tieto- ja viestintätekniikan ekosysteemistä, yhteiskunnassa 
vallitsevan digitaalisen kuilun umpeen kuromisesta, työvoiman täydennys- ja 
uudelleenkoulutuksesta sekä esineiden internetin, kuituyhteyksien, kvanttilaskennan ja 
lohkoketjuteknologioiden kehittämisestä; toteaa, että 5G-teknologialla voi olla tärkeä 
rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa; toteaa, että erittäin suuren kapasiteetin verkot 

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1196 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1196
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antavat Euroopalle mahdollisuuden tehdä määrällinen harppaus, joka hyödyttää 
kokonaista teknologioiden ekosysteemiä; tuo esiin etenkin 5G-teknologiaa ja 
kuituinfrastruktuuria hyödyntävien yhteyksien merkityksen työ- ja koulutustapojen, 
liiketoimintamallien ja kokonaisten alojen, kuten valmistusteollisuuden, liikenteen ja 
terveydenhuollon, muutoksessa, erityisesti yhdessä muiden teknologioiden, kuten 
virtualisoinnin, pilvipalvelujen, reunalaskennan, tekoälyn, verkon viipaloinnin ja 
automaation kanssa, sekä niiden potentiaalin lisätä tuottavuutta ja innovointia ja 
parantaa käyttäjäkokemusta; muistuttaa, että unionin olisi pyrittävä kuromaan umpeen 
maaseudun digitaalinen kuilu, joka olisi otettava huomioon erityisesti silloin, kun 
unionin varoja käytetään 5G-verkkojen käyttöönottoon, katvealueiden vähentämiseen ja 
yleensä yhteysinfrastruktuureihin; kehottaa komissiota kannustamaan eurooppalaisia 
yrityksiä aloittamaan teknisten edellytysten kehittäminen ja luominen seuraavan 
sukupolven matkaviestinverkoille; kehottaa komissiota analysoimaan niitä vaikutuksia, 
joita aiheutuu digitaaliteknologian epätasaisesta saatavuudesta ja jäsenvaltioiden 
välisistä eroista tietoliikenneyhteyksissä; toteaa, että investoinnit suurteholaskentaan 
ovat ratkaisevan tärkeitä tekoälyn ja muiden kehitteillä olevien teknologioiden koko 
potentiaalin hyödyntämisen kannalta; kehottaa kuromaan umpeen yhteyksiin tehtävien 
investointien vajeen Next Generation EU -välineen sekä kansallisen ja yksityisen 
rahoituksen avulla, jotta voidaan kompensoida tulevaisuuden teknologioihin tehtäviin 
EU:n investointeihin vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä tehdyt 
leikkaukset; kehottaa laatimaan EU:n viestintästrategian, joka tarjoaa EU:n kansalaisille 
luotettavaa tietoa, sekä toteuttamaan 5G-teknologiaa ja sähkömagneettisia kenttiä 
koskevia valistuskampanjoita, joilla muun muassa torjutaan disinformaation leviämistä;

12. kehottaa toteuttamaan koordinoituja toimia pandemian paljastamien digitaalisten erojen 
vähentämiseksi ja poistamiseksi eri jäsenvaltioiden, niiden alueiden, yhteiskuntien, 
kansalaisten, startup-yritysten ja muiden yritysten sekä yhteisötalouden ja 
tiedemaailman muiden toimijoiden välillä; kehottaa yhteiskuntiemme osallistavaan 
digitalisointiin, joka palvelee kansalaisten etuja siten, että otetaan huomioon 
saavutettavuus ja kohtuuhintaisuus ja mahdollistetaan julkisen sektorin 
oikeudenmukainen ja yhteistyöhön perustuva digitaalinen nykyaikaistaminen, jossa 
tähdätään arvoperustaiseen digitalisaatioon edistämällä perusoikeuksia ja demokraattisia 
arvoja, jotta yhtäkään kansalaista ei jätetä jälkeen siirryttäessä digitalisoituun 
yhteiskuntaan;

13. kehottaa omaksumaan koko yhteiskunnan kattavan lähestymistavan 
kyberturvallisuuteen; korostaa, että kyberturvallisuutta koskevat uudet lähestymistavat 
olisi suunniteltava häiriönsietokyvyn sekä paineisiin ja hyökkäyksiin mukautuvuuden 
pohjalta; kehottaa soveltamaan kyberturvallisuuteen kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
jossa otetaan huomioon koko järjestelmä sen suunnittelusta ja käytettävyydestä aina 
kansalaisten kouluttamiseen ja valistamiseen; korostaa, että digitalisaatio ja siihen 
liittyvä palvelujen nopea digitalisointi ja verkkoon liitettyjen laitteiden laajamittainen 
käyttöönotto tekee yhteiskuntamme ja taloutemme pakostakin alttiimmiksi 
kyberhyökkäyksille; korostaa, että kvanttilaskennan alalla tapahtuva edistys merkitsee 
murrosta olemassa olevien salaustekniikoiden kannalta, jotka ovat kansalaisten 
yksityisyyden, teollis- ja tekijänoikeuksien ja kansallisen turvallisuuden kulmakivi; 
kehottaa komissiota tukemaan tutkimusta, jonka avulla Eurooppa voisi ratkaista tämän 
haasteen ja samalla turvata kansalaisten yksityisyyttä koskevat oikeudet, ja korostaa 
vahvan ja turvallisen päästä päähän -salauksen tarvetta; kehottaa komissiota tutkimaan 
lohkoketjuun perustuvien kyberturvallisuusprotokollien ja -sovellusten käyttöä, jotta 
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voidaan parantaa tekoälyinfrastruktuurien häiriönkestokykyä, luotettavuutta ja 
toimintavarmuutta; painottaa tarvetta sisällyttää kyberturvallisuuden osatekijöitä 
kaikkiin alakohtaisiin politiikkoihin; korostaa, että tehokas suojelu edellyttää, että EU ja 
kansalliset instituutiot tekevät yhteistyötä Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston 
ENISAn tuella kriittisten infrastruktuurien ja sähköisten viestintäverkkojen 
turvallisuuden, eheyden, häiriönsietokyvyn ja kestävyyden varmistamiseksi; panee 
tyytyväisenä merkille verkko- ja tietoturvadirektiivin tarkistamista koskevan komission 
ehdotuksen3 ja sen aikomuksen laajentaa direktiivin soveltamisalaa ja vähentää 
jäsenvaltioiden välillä vallitsevia eroja sen soveltamisessa; huomauttaa, että on 
ratkaisevan tärkeää varmistaa kriittisten infrastruktuurien ja sähköisten 
viestintäverkkojen turvallisuus, eheys ja häiriönsietokyky; korostaa kriittisten 
infrastruktuurien ja sähköisten viestintäverkkojen vahvan kyberturvallisuuden ja 
unionin digitaalisen suvereniteetin välistä yhteyttä; kehottaa suhtautumaan varovaisesti 
mahdollisiin riippuvuuksiin suuririskisistä toimittajista erityisesti 5G-verkkojen 
käyttöönoton yhteydessä; muistuttaa, että nykyisessä unionin lainsäädännössä ei säädetä 
pakollisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille ja palveluille yleensä; kehottaa 
sisällyttämään keskeiset vaatimukset suunnitteluvaiheeseen (sisäänrakennettu 
turvallisuus) sekä käyttämään asianmukaisia kyberturvallisuusstandardeja ja -prosesseja 
sekä tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana että niiden toimitusketjuissa; kehottaa 
tehostamaan unionille strategisesti tärkeitä kriittisiin infrastruktuureihin liittyviä toimia, 
mukaan lukien kyberturvallisuusteknologia ja -tutkimus sekä 5G-verkkojen 
käyttöönottoon liittyvien riskien ennaltaehkäisy;

14. toteaa, että tekoälyn käyttöönotto on Euroopan kilpailukyvyn avain digitaalisella 
aikakaudella; korostaa, että jotta voidaan helpottaa tekoälyn käyttöönottoa Euroopassa 
ja välttää sisämarkkinoiden pirstoutuminen, tarvitaan yhteinen eurooppalainen 
lähestymistapa, joka perustuu luotettavaa tekoälyä kohtaan omaksuttuun 
ihmiskeskeiseen lähestymistapaan, avoimuuteen ja selkeisiin vastuuta koskeviin 
sääntöihin; korostaa, että ihmisen suorittaman valvonnan olisi aina oltava mahdollista 
silloin, kun kansalaiset ovat vuorovaikutuksessa suuririskisten automatisoitujen 
järjestelmien kanssa, jotta voidaan varmistaa, että automatisoitu päätös voidaan tarkistaa 
ja korjata; on vakuuttunut siitä, että selkeän eurooppalaisen sääntelykehyksen ja pitkän 
aikavälin oikeusvarmuuden luominen lisäävät kuluttajien, julkisen sektorin, yritysten, 
eri toimialojen ja tutkimusyhteisön luottamusta tekoälyyn;

15. toteaa, että tekoäly on datavetoinen teknologia; tähdentää, että datan saatavuus on 
tekoälyn kehittämisen avain Euroopassa; toteaa, että internetiin liitettyjen tuotteiden ja 
teollisuuden laitteiden lisääntynyt käyttö paitsi parantaa kilpailukykyä, mahdollistaa 
uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja helpottaa innovointia myös aiheuttaa 
uusia yksityisyyteen, tietoon ja kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä; kehottaa 
komissiota tarkistamaan sekä kehittämään edelleen datan saatavuutta ja varmistamaan, 
että julkinen data tuotetaan avoimissa datamuodoissa ja että se on helposti erityisesti 
startup- ja pk-yritysten saatavilla; kehottaa omaksumaan datan sääntelyyn uuden 
lähestymistavan, jolla helpotetaan tutkimusta, innovointia ja kilpailukykyä antamalla 
enemmän oikeuksia saada ja käyttää dataa, kun sen katsotaan olevan anonymisoitua ja 
muuta kuin arkaluonteista dataa, ja laatimaan selkeät ja tasapainoiset säännöt, jotka 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6. heinäkuuta 2016, toimenpiteistä 
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 
194, 19.7.2016, s. 1).
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koskevat ensisijaisesti perusoikeuksien suojelua sekä teollis- ja tekijänoikeuksia ja 
liikesalaisuuksia; korostaa, että nykyinen markkinoiden epätasapaino portinvartijoina 
toimivien alustojen ja pk-yritysten välillä sekä datan rajallinen saatavuus aiheuttavat 
edelleen haasteita eurooppalaisille pk-yrityksille; korostaa tarvetta parantaa pk-yritysten 
pääsyä dataan; kehottaa soveltamaan datan jakamisen käytäntöihin yleisenä periaatteena 
edellytyksiä luovaa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa lähestymistapaa, johon kuuluu 
muun muassa kannustimien tarjoaminen datan jakamisen mahdollistamiseksi; korostaa 
selkeiden markkinoille pääsyä koskevien lupaprosessien ja EU:n laajuisten markkinoille 
pääsyä koskevien toimintapolitiikkojen merkitystä; suhtautuu myönteisesti komission 
uuteen pilvipalvelustrategiaan ja eurooppalaiseen pilvipalvelualoitteeseen; panee 
merkille Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Schrems II antaman tuomion, jossa 
todetaan, että EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestely ei taannut yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan kannalta riittävän tasoista 
suojaa; katsoo, että datan vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla tarvitaan, jotta voidaan 
hyödyntää kaikki datatalouden mahdollisuudet, ja korostaa, että datan liikkuvuuden 
ylläpitämisen on edelleen toimittava EU:n tavoitteiden perustana; muistuttaa komissiota 
tarpeesta helpottaa Atlantin yli tehtäviä tiedonsiirtoja ja EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä 
datavirtoja noudattaen täysin EU:n ja jäsenvaltioiden lakeja ja normeja sekä muistuttaa, 
että pilvipalvelustrategia ja pilvipalvelualoite eivät korvaa oikeusvarmuuden tarvetta 
kansainvälisissä tiedonsiirroissa ja että tietosuojaa, yksityisyyttä, turvallisuutta sekä 
perusteltuja ja syrjimättömiä yleisiä etuja koskevat ehdot on aina täytettävä; tuo esiin 
oikeudellisen epävarmuuden, joka nyt vallitsee pääasiassa vakiosopimuslausekkeisiin 
tukeutuvissa pk-yrityksissä; panee merkille pk-yritysten rajalliset valmiudet noudattaa 
nykyisiä vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa kolmansien maiden tietosuojan 
riittävyyden arviointeja, ja tämän kielteiset vaikutukset kansainvälisiin datavirtoihin, 
innovointiin ja kasvuun; vaatii siksi komissiota luomaan Atlantin yli tehtäville ja 
kansainvälisille tiedonsiirroille oikeusvarmuuden vaatimukset täyttävän kehyksen, jolla 
taataan unionin kansalaisten henkilötietoja ja yksityisyyttä koskevat perusoikeudet; 
muistuttaa komissiota siitä, että se on sitoutunut yksi yhdestä -periaatteeseen ja 
sääntelytaakan vähentämiseen;

16. varoittaa tekoälyn ylisääntelystä eikä suosittele soveltamaan sääntelyyn yleispätevää 
mallia tai ”tilannekuvalähestymistapaa”, jotka voivat johtaa kokonaiskuvan 
vääristymiseen tai mahdollisiin porsaanreikiin; muistuttaa, että sääntelyn on oltava 
oikeasuhteista ja joustavaa ja perustuttava nykyisiin säädöksiin ja parhaisiin 
käytäntöihin, paitsi suuririskisillä aloilla, joilla olisi tarkasteltava huolellisesti sääntelyä 
koskevan uuden lähestymistavan tarvetta, mutta olisi myös jätettävä avoimeksi 
mahdollisuus itsesääntelyyn ja vapaaehtoisiin käytäntöihin sekä noudatettava 
täysimääräisesti teknologianeutraaliuden periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta;

17. panee tyytyväisenä merkille, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Berliinin 
julistuksen digitaaliyhteiskunnasta ja arvopohjaisesta digitaalisesta hallinnosta; 
kannattaa sitä, että tunnustetaan julkishallintojen rooli eurooppalaisten yhteiskuntiemme 
arvoperustaisen digitalisaation edistäjänä, ja tukee julistuksen seitsemää periaatetta; 
kehottaa komissiota tukemaan näiden seitsemän periaatteen saavuttamista ja toimien ja 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa unionin rahastojen avulla; kehottaa ottamaan julkisella 
sektorilla käyttöön kehittyneitä digitaaliteknologioita ja niihin liittyviä teknologioita, 
joiden tavoitteena on parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta ja vähentää 
hallinnollisia rasitteita, parantaa tehokkuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä 
tarjota parempia ja innovatiivisia palveluja; korostaa, että yhteentoimivuus helpottaa 
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rajatylittävää yhteistyötä, turvaa uusien yhteisten julkisten palvelujen syntymisen tai 
tällaisten kehitteillä olevien palvelujen vakiintumisen unionin tasolla ja edistää 
Euroopan digitaalisen kansalaisuuden kehittämistä; korostaa, että tekoälyn ja datan 
käyttöönotto ja käyttö julkisella sektorilla voi näyttää tietä eurooppalaisiin arvoihin 
perustuvalle innovoinnille; korostaa, että tekoäly voi auttaa rikkomaan raja-aitoja 
liittämällä toisiinsa ja virtaviivaistamalla julkisia palveluja hallinnon parantamiseksi 
kansalaisten ja yritysten hyväksi sekä reaaliaikaisten datavirtojen tarjoamiseksi 
palvelujen ja päätöksenteon käyttöön; kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön vain 
luotettavia ja ihmiskeskeisiä tekoälysovelluksia, ilmoittamaan kansalaisille aina, kun he 
ovat vuorovaikutuksessa automaattisen järjestelmän kanssa tai kun automaattinen 
järjestelmä tekee päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa heidän elämäänsä, ja varmistamaan, 
että aina on olemassa mahdollisuus ihmisen suorittamaa valvontaan, jonka ansiosta 
kaikki päätökset voidaan tarkistaa ja korjata; korostaa, että hallintojen on tärkeää kerätä 
ja asettaa saataville julkista dataa keinona edistää innovointia, helpottaa sovellettujen 
toimintapolitiikkojen arviointia ja tukea datapohjaista päätöksentekoa; korostaa, että 
yhteiset standardit, modulaariset arkkitehtuurit ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 
käyttö julkisella sektorilla helpottavat strategisten digitaalisten välineiden ja 
valmiuksien käyttöönottoa ja kehittämistä lisäten samalla luottamusta ja varmistaen 
avoimuuden; korostaa, että julkisen sektorin tuottamien tai kokonaan julkisesti 
rahoitettujen ohjelmistojen, datan ja välineiden olisi oltava uudelleenkäytettäviä ja 
avoimesti saatavilla, kunhan tämä on perusoikeuksien sekä teollis- ja tekijänoikeuksien, 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen mukaista; kannattaa 
komission tekoälyä koskevassa valkoisessa kirjassa esitettyä ajatusta luoda 
”luottamuksen ekosysteemi”, jonka pitäisi tarjota kansalaisille riittävä luottamuspohja 
tekoälysovellusten käyttöönottoon ja tarjota yrityksille ja julkisille organisaatioille 
tekoälyn innovoivan käyttöönoton edellyttämä oikeusvarmuus; panee merkille 
valvontavirastot ja -mekanismit, jotka ovat jo käytössä terveydenhuollon, 
valmistusteollisuuden, rahoitusalan ja liikenteen kaltaisilla aloilla; katsoo, että tarvitaan 
sekä alakohtaisten sääntelyviranomaisten vahvistamista että täydentävää horisontaalista 
lähestymistapaa; korostaa toimialakohtaisten strategioiden ja lähestymistapojen 
merkitystä. 
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