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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

Yleistä

1. toteaa toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden ja tekoälyn, robotiikan ja niihin 
liittyvien teknologioiden hyödyntämisen olevan tärkeää EU:n kansalaisille, koska niillä 
vastataan yhteiskuntien kohtaamiin haasteisiin erityisesti covid-19-pandemian aikana;

2. katsoo, että pk-yritysten digitalisaatiokehitystä on tuettava niiden rajallisten resurssien 
vuoksi; kehottaa siksi komissiota tekemään pk-yritysten toimivuustarkastuksen ennen 
lainsäädännön julkaisemista ja pitämään hallinnollisen rasituksen mahdollisimman 
pienenä muun muassa kehittämällä normeja;

3. huomauttaa, että digitaaliset sisämarkkinat ja tekoäly ovat monimuotoisia ja kehittyvät 
nopeasti ja dynaamisesti; kehottaa komissiota perustamaan ehdotukset ja aloitteet 
oikeaan tasapainoon välttäen toisaalta yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa ja toisaalta 
markkinoiden pirstoutumista kansallisten lähestymistapojen kautta;

Tekoälyn käytön parantaminen eurooppalaisten kuluttajien hyväksi

4. pitää tekoälyn uutta sääntelykehystä tarpeellisena, jotta voidaan käsitellä autonomisen 
toiminnan mahdollisia riskejä ja maksimoida käyttäjien luottamus ja hyödynsaanti; 
kehottaa komissiota ehdottamaan tekoälylle riskiperusteista ja innovointia edistävää 
lainsäädäntökehystä, jossa keskitytään nykyisen lainsäädännön puutteiden 
tunnistamiseen ja korjaamiseen ja joka on johdonmukainen nykyisen alakohtaisen 
lainsäädännön kanssa;

5. on vakaasti sitä mieltä, että tekoälyn ja suuririskisyyden määritelmissä olisi otettava 
huomioon tulevaisuuden haasteet, jotta kuluttajille ja yrityksille varmistetaan 
oikeudellinen selkeys, ja varmistettava, että suuririskisiä tekoälysovelluksia valvoo 
ihminen;

6. on vakuuttunut siitä, että nykyistä lainsäädäntöä on mukautettava uusiin teknologioihin; 
pyytää komissiota mukauttamaan muun muassa tuotevastuudirektiiviä1 erityisesti 
määrittelemällä uudelleen termit ”tuote” ja ”puutteellinen turvallisuus” ja harkitsemalla 
muutoksia ”todistustaakan” käsitteeseen, jonka olisi vastattava yleiseen 
tuoteturvallisuusdirektiiviin2 tehtyjä muutoksia;

7. toteaa, että yhteiskunnan, myös kuluttajien, olisi hyödyttävä yhteiskunnan edun 
mukaisen tekoälyn vastuullisesta kehittämisestä ja käyttöönotosta; pyytää siksi 
komissiota määrittelemään eettiset säännöt tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvien 

1 EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29.
2 EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0095&from=FI
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teknologioiden kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöä varten ottaen huomioon 
paremman sääntelyn periaatteet;

8. korostaa, että tekoälyn kehittämisen kannalta datan vapaa liikkuvuus digitaalisilla 
sisämarkkinoilla on olennaisen tärkeää ja että tätä olisi tuettava asianmukaisilla 
sopimussäännöillä;

9. kehottaa komissiota tukemaan tekoälyn käytön hallintaa koskevien kansainvälisten 
standardien kehittämistä;

Sisämarkkinoiden toimintaan liittyvät digitaaliset osatekijät

10. korostaa, että kuluttajat hyötyvät jo nyt vahvoista tietosuojasäännöistä, kuten yleisestä 
tietosuoja-asetuksesta3 ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivistä4; pitää 
myönteisenä, että komissio suunnittelee toimenpiteitä, jotta yksityishenkilöt voisivat 
käyttää oikeuksiaan, joiden on oltava ainakin osittain yksityisoikeudellisia;

11. pyytää komissiota varmistamaan, että käyttäjille tiedotetaan asianmukaisesti ja että 
heidän oikeutensa taataan tehokkaasti, kun he ovat vuorovaikutuksessa automatisoitujen 
päätöksentekojärjestelmien kanssa, ja että sisämarkkinoilla käytetyt automatisoidut 
päätöksentekojärjestelmät eivät tuota kuluttajille epäoikeudenmukaisesti puolueellisia 
tuloksia;

12. kehottaa komissiota varmistamaan käyttäjien yksityisoikeudellisten oikeuksien vahvan 
suojelun tulevassa digipalvelusäädöstä koskevassa ehdotuksessa erityisesti, jotta 
voidaan suojella muun muassa ilmaisunvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä 
suojella käyttäjiä haitalliselta mikrokohdentamiselta;

13. ei pidä hyväksyttävänä kuluttajien altistumista vaarallisille tuotteille ja katsoo, että 
sähköisten kauppapaikkojen vastuuta on lisättävä; ehdottaa, että komissio vahvistaa 
digipalvelusäädöstä koskevassa ehdotuksessa selkeät säännöt, jotka koskevat sisällön 
isännöintialustojen vastuuta myymistään tai markkinoimistaan tuotteista, jotta voidaan 
muun muassa tukkia oikeudellinen porsaanreikä, jossa käyttäjät eivät saa lain tai 
tavaroiden toimitusta koskevan sopimuksen mukaisesti kuuluvaa suoritusta esimerkiksi 
siksi, ettei ensisijaista myyjää pystytä tunnistamaan;

14. katsoo, että älysopimusten käytön digitaalisilla sisämarkkinoilla on perustuttava tiukasti 
yksityis- ja sopimusoikeuteen, jotta varmistetaan yritysten ja kuluttajien oikeudet;

15. toteaa, että suuret alustat, joilla on merkittäviä verkostovaikutuksia, voisivat 
käytännössä toimia digitaalitalouden ”verkkoportinvartijoina”, ja kehottaa komissiota 
analysoimaan näiden suurten alustojen vaikutusvoimaa kuluttajien ja pk-yritysten 
oikeuksiin.

3 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.
4 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN

