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1. Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus 

Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised volinikuks saamisel ja Euroopa 

üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest vastutusvaldkonnast? Mis 

Teid motiveerib? Millisena näete oma osa komisjoni strateegiakava väljatöötamises? 

Milliseid tagatisi saate anda Euroopa Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil 

moel tagate, et Teie eelnev, praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete 

täitmist komisjonis? 

Praeguseks on digitaalse ühtse turu strateegia väljakuulutamisest möödunud kaks aastat ja liit 

tegeleb olulise ülesande lahendamisega: kuidas teha nii, et digitaliseerimine tähendaks 

Euroopa majandusele ja ühiskonnale uusi võimalusi. Peame näitama üles teadlikkust ja 

panustama jätkuvalt oma edusse ja võimalustesse ning tulema samas toime muutuva reaalsuse 

ja innovaatiliste vahenditega kaasnevate probleemidega. Peame oma poliitika ehitama üles 

kodanike huvidele. Ainult korrapärane dialoog ja tihedam koostöö kõigi asjaomaste 

partneritega aitavad meil kujundada praegustest digitaalsetest tõketest võimalused, mille abil 

saame kaitsta oma väärtusi ja põhimõtteid. 

 

Digitaalne ühtne turg on üks president Junckeri kümnest prioriteedist. Kooskõlas nende 

prioriteetidega kavatsen teha tööd digitaalse ühtse turu väljakujundamiseks, et seeläbi aidata 

kaasa majanduskasvule ja investeeringutele ning kaitsta kodanike huve ja õigusi. Et see 

õnnestuks, tuleb kiirelt ja otsusekindlalt reageerida põletavatele väljakutsetele, mis kaasnevad 

tehnika ja kasutusvõimaluste pideva arenguga, aga ka nende kurjasti ärakasutamisega (nt 

küberrünnetega). 

 

Kavatsen toetuda kahe Euroopa projekti – EQUAL ja PARENEL – käigus teadlasena 

omandatud kogemustele, et läheneda lahenduste otsimisele uuenduslike töömeetoditega. 

Toonane töö aitas mul mõista, kui oluline on teadustööd toetada, muu hulgas ka rahaliselt, et 

koondada andmeid ja ressursse, mis aitaksid tehnika ja teaduse arendamisel edasi liikuda ja 

seega realiseerida Euroopa tippvõimekuse. Euroopa poliitika üle otsustajatena on meil 

kohustus tegutseda ning ma kavatsen võtta kasutusele kõik vajalikud vahendid ja meetmed, et 

see eesmärk saavutada. 
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Seejärel sai minust 30aastaselt noor Euroopa Parlamenti saadik. Olin täiesti teadlik sellest, 

kuidas mul oli vedanud ja võimalustest mida see mulle pakkus, et esitada oma nägemus ja 

panustada Euroopa tulevikku. Algusest peale olid minu jaoks kõige olulisemal kohal kodanike 

huvid. Need teemad, mille kallal ma töötasin, süvendasid mu usku teadusuuringutesse ja 

arusaamist, kui oluline on, et meie välis- ja sisepoliitika oleksid omavahel kooskõlas. Oma 

tegevuses peame juhinduma just sellisest kooskõlast. 

 

Digitaalvaldkonnast rääkides puutume kokku väga erinevate teemadega, alates digistrateegiast 

ja investeerimiskavast, sotsiaalsest sambast ning energia- ja kliimaliidust kuni majandus- ja 

rahaliiduni, ning nende jaoks on vaja välja töötada kooskõlastatud avaliku sektori poliitika ja 

seda ka rakendada. See pakub huvi paljudele parlamendikomisjonidele, kes tegelevad niivõrd 

mitmesuguste küsimustega nagu kodanike turvalisus ning meie põhiõigused ja -vabadused 

(LIBE), naiste roll info-ja kommunikatsioonitehnoloogias ja majanduses (FEMM), interneti 

kättesaadavus maapiirkondades ja põlvkondlikud väljakutsed (AGRI) või Euroopa roll 

maailmas (AFET), kui tuua vaid mõned näited. Parlamendis töötatud ametiaegade jooksul on 

mul olnud võimalus anda sellesse töösse aktiivne panus. Kavatsen ka tulevikus neile 

küsimustele läheneda terviklikult ja lähtuda eeskätt kodanikest. 

 

Kõik nimetatud aspektid kuuluvad sellese vastutusalasse ja kavatsen nende elluviimisel teha 

koostööd asepeaminister Ansipi ja teiste selle meeskonna volinikega. Kavatsen oma dialoogil, 

koostööl ja kompromissidel põhinevate töömeetoditega saavutada kodanike jaoks 

konkreetseid tulemusi. Jätkan ka volinikuna mulle usaldatud valdkondade käsitlemisel just 

sellise töömeetodi kasutamist. 

 

Kõiges selles näen ma Euroopa Parlamendil väga olulist rolli nõukoguga võrdväärse 

kaasseadusandjana ja kodanike huvide eest seisjana. Ma arvestan Euroopa Parlamendi 

liikmete ja liikmesriikide toetusega, et koos saavutada meie ühised eesmärgid ja tagada 

poliitika tulemuslik elluviimine. 

 

Olen alati austanud nii ELi asutamislepingute teksti kui ka mõtet ning kohustust tegutseda 

Euroopa huvides. Alates Euroopa Parlamendis saadikuks saamisest ei ole ma tegutsenud 

muudel ametikohtadel ega teinud muud tööd. Seoses uute ametiülesannetega kohustun alates 

ametisse nimetamisest täielikult järgima sõltumatuse, aususe, erapooletuse ja kättesaadavuse 

kohustust, nagu on määratletud Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikes 3 ja Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 245. Täidan ka eetikanorme, mis on sätestatud nimetatud artiklites 

ja volinike käitumisjuhendis. 

 

Teen kõik selleks, et volinike käitumisjuhendis nõutav huvide deklaratsioon oleks täielik ja 

kättesaadav ning, kui asjaolud peaksid muutuma, siis ajakohastan seda ja teavitan sellest 

viivitamata presidenti. 

 

Luban vältida ülesandeid või olukordi, mis võiksid seada kahtluse alla mu sõltumatuse, 

erapooletuse ja kättesaadavuse komisjonile. Püüan igati vältida olukordi, mis võiksid 

põhjustada minu ametikohustuste täitmist mõjutava huvide konflikti, või sellised olukorrad 

lahendada. 

 

2. Vastutusvaldkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendiga 
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Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuivõrd peate end 

parlamendi ees vastutavaks ja kohustatuks aru andma enda ja oma vastutusala 

osakondade tegevuse eest? 

Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma läbipaistvuse suurendamiseks, 

koostöö tõhustamiseks ning parlamendi seisukohtadele ja seadusandlike algatuste 

taotlustele tõhusate järelmeetmete tagamiseks? Kas olete valmis edastama parlamendile 

teavet ja dokumente kavandatavate algatuste või käimasolevate menetluste kohta 

võrdsetel alustel nõukoguga? 

President Juncker on andnud eurooplastele lubaduse luua digitaalne ühtne turg ning muuta 

samal ajal kogu komisjoni poliitikakujundusprotsess läbipaistvamaks – seda on vaja meie 

avaliku legitiimsuse tugevdamiseks Euroopa tasandil. Institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppega muudeti see avatuse eesmärk komisjoni töös vaikimisi 

kasutatavaks töömeetodiks. Ma pean sellest eesmärgist täielikult kinni ja teen kõik selle 

nimel, et mu juhtimisstiil oleks sellega kooskõlas. 

Kavatsen teha kvaliteetseid algatusi, kaasates neisse algusest peale kõik asjaomased, praeguse 

komisjoni ametiaja alguses loodud temaatilistesse rühmadesse kuuluvad volinikud, et võtta 

arvesse kõigi seisukohti ja tagada ettepanekute ideaalne tasakaal. Kavatsen integreerida need 

aspektid oma töömeetoditesse, et i) kaasata parlament ja nõukogu igakülgselt avaliku poliitika 

meetmete algatamisse, arendamisse ja rakendamisse; ii) juhtida sellealast vastastikust suhtlust 

avatult, läbipaistvalt, konstruktiivselt ja tõhusalt, et saavutada parimad võimalikud tulemused; 

iii) tagada asjaomaste parlamendikomisjonide osalus kõigi olulistes algatustes nõukoguga 

samal ajal ja samadel alustel. 

Täpsemalt luban edendada seadusandliku protsessi kõigis etappides pidevat sisulist dialoogi 

Euroopa Parlamendiga, eeskätt selliste parlamendikomisjonidega nagu ITRE, IMCO, JURI, 

CULT ja LIBE, kes juba töötavad komisjoni esitatud ettepanekute kallal. 

Ühtlasi luban, et kasutan iga poliitilist võimalust, et kinnitada kvaliteetsete mõjuhinnangute ja 

avalike konsultatsioonide olulisust, sest ilma nendeta ähvardab Euroopa tasandi poliitilist 

analüüsi moonutuste oht. 

3. Prioriteedid 

Millised on peamised prioriteedid, mida kavatsete oma valdkonnas järgida, võttes 

arvesse rõhuasetust tööhõivele, majanduskasvule, investeeringutele ja 

konkurentsivõimele? Milline võiks olla nende prioriteetsete eesmärkide saavutamise 

ajakava? Kuidas kavatsete hõlbustada digitaalse ühtse turu lõpuleviimiseks vajalike 

seadusandlike ettepanekute ettevalmistamist ja vastuvõtmist? Milliseid samme kavatsete 

astuda küberjulgeoleku tagamiseks Euroopas? Kuidas kavatsete isiklikult tagada 

võimalikult kõrged professionaalsed ja eetilised standardid, seadusandlike ettepanekute 

hea kvaliteedi, (Teile ja Teie juhitavatele talitustele suunatud) lobitöö täieliku 

läbipaistvuse ning järjekindla ja tasakaalustatud konsulteerimise kõigi sidusrühmadega, 

võttes arvesse ka vajadust viia läbi põhjalikud mõjuhinnangud? 

Digitaalse ühtse turu eesmärk on tagada, et digirevolutsioon tooks Euroopas kaasa 

majanduskasvu, looks uusi töökohti ja suurendaks konkurentsivõimet. Praeguses poliitilises 

õhustikus, kus osad kaaskodanikud suhtuvad Euroopa ettevõtmistesse kahtlevalt või isegi 

umbusaldusega, on minu arvates eriti tähtis suurendada jõupingutusi 2014. aastal paika 
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pandud poliitiliste prioriteetide elluviimiseks ja selle tagamiseks, et väljakuulutatud meetmed 

saaksid kiirelt ellu viidud – see tagaks, et konkreetsed muutused jõuavad ka kodanike ja 

ettevõtjateni. 

Mul on au olla nimetatud volinikukandidaadiks kiirelt arenevas valdkonnas, millele pööravad 

märgatavat poliitilist tähelepanu ka kaasseadusandjad. Nagu 2015. aasta mais välja kuulutati, 

on Euroopa Komisjon juba esitanud 35 poliitilist algatust, neist 21 on olnud seadusandlikud 

algatused. Need on juba andnud käegakatsutavaid tulemusi. Ma saan toetuda neist 

mõningatele, et näidata kodanikele ja ettevõtjatele meie tegevuse kasulikkust: rändlustasude 

kaotamine, sisu kaasaskantavus liidu piires, 700 MHz sagedusala ümberjaotamine väga kiire 

lairibaühenduse jaoks, algatus „WiFi4EU“, millega toetatakse tasuta avalike wifi levialade 

loomist kohalikes kogukondades kogu Euroopa Liidus, ning autoriõigusealased sätted, 

millega rakendatakse ELis Marrakechi leping, et parandada pimedate ja nägemispuudega 

inimeste juurdepääsu raamatutele ja trükistele. 

Samas on teha veel palju, et liikuda edasi ka muude seadusandlike teemadega. Eeskätt peame 

saavutama kaasseadusandjatega poliitilise kokkuleppe seoses ettepanekutega, mis puudutavad 

elektroonilise side seadustikku, autoriõiguse reformi, audiovisuaalse meedia teenuseid ja 

põhjendamatut geoblokeerimist. Olen veendunud, et tänu mu Euroopa Parlamendis 

omandatud kogemustele ning parlamendi ja nõukogu tihedamale koostööle pooleliolevate 

seadusandlike läbirääkimiste käigus, on võimalik komisjoni presidendi, parlamendi presidendi 

ja nõukogu eesistuja seatud ajakavast kinni pidada. 

Nagu digitaalse ühtse turu strateegia vahehindamise käigus öeldi, kavatsen ma ette valmistada 

uued sihtalgatused järgmistes valdkondades: küberturvalisus, platvormide ja neid platvorme 

kasutavate ettevõtjate vaheliste suhete õiglus, isikustamata andmete vaba piiriülene liikumine 

ning avaliku sektori valduses olevate ja avaliku sektori rahastuse toel saadud andmete 

kättesaadavus ja taaskasutamine. 

On ülioluline, et Euroopal oleks paremini toimiv mehhanism küberrünnete ennetamiseks ja 

nende vastu võitlemiseks, kaasa arvatud Euroopa institutsioonide ja poliitiliste protsesside 

kaitsmiseks. Seepärast kavatsen järgmiseks septembriks vaadata läbi ELi küberturbestrateegia 

ja esitada ettepaneku Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti uute ülesannete kohta, et tulla 

paremini toime küberrünnete ohu kasvuga kaasnevate uute probleemidega. Samuti kavatseb 

komisjon teha tööd, et esitada uued ettepanekud täiendavate meetmete kohta seoses 

küberturbe normidega, aga ka sertifitseerimise ja märgistamisega, et suurendada ühendatud 

seadmete turvalisust. 

Erilist tähelepanu tahan pöörata digitaliseerimisega kaasnevatele väljakutsetele, millega peab 

toime tulema meie Euroopa ühiskond ja siinne ühiskonnakorraldus. Ühest küljest peame 

tagama, et digitaalsest innovatsioonist oleks võimalikult palju kasu kõigile meie 

kaaskodanikele ja et sealjuures austataks Euroopa demokraatlikke ja ühiskondlikke väärtusi. 

Teisalt on meil kohustus aidata kodanikel ja ettevõtjatel digitaalmajandusele ja -ühiskonnale 

üleminekuga edukalt toime tulla, seda eeskätt haridus- ja koolitusprogrammide ning 

liikmesriikide sotsiaalkaitsesüsteemide vallas tehtava tihedama koostöö kaudu. Ja lõpuks on 

digitaalse, avatud, tõhusa ja kaasava majanduse üks olulisemaid elemente kahtlemata 

nüüdisaegne, paindlik ja koostalitlusvõimeline avalik sektor. Selles vallas kavatsen jätkata 

tööd koostalitlusvõime valdkonnas pooleli olevate meetmete kallal ja võtan eesmärgiks 

ambitsioonika programmi, mis toetaks avaliku sektori asutuste digitaliseerimist. 
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Selleks, et lähikuudel seadusandlikku tegevust paremini ette valmistada ja hõlbustada 

õigusaktide ettepanekute vastuvõtmist, kavatsen toetuda Euroopa Parlamendis omandatud 

kogemustele, kasutada oma oskust teha koostööd erinevate osapooltega, kuulata inimesi ära ja 

pidada dialoogi, et seeläbi aktiivselt panustada meeskonnatöösse, mida komisjonis tehakse, 

eeskätt asepresident Ansipi juhitavas digitaalse ühtse turu projektimeeskonnas. 

Edasiste meetmete kavandamisel tahan järgida kõige rangemaid kvaliteedinõudeid, eriti juhul, 

kui tegemist on seadusandlike ettepanekute või eelarvekuludega. Kohustun sõna-sõnalt 

järgima Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkulepet ja institutsioonidevahelist 

parema õigusloome kokkulepet. See on hädavajalik seadusandlike ettepanekute kvaliteedi ja 

lõppkokkuvõttes ka ettepanekute kvaliteedi ja legitiimsuse huvides ning selleks, et parandada 

ELi kuvandit rahva hulgas. 

Pööran erilist tähelepanu põhjalikele mõjuhinnangutele, mis aitaksid parandada Euroopa 

Komisjoni ettepanekute fokusseeritust ja intensiivsust tänu põhjalikule ja igakülgsele 

analüüsile. Euroopa Parlamendis olen korduvalt kogenud, kui olulised on laitmatult 

korraldatud avalikud konsultatsioonid, mis peavad olema avatud ja juurdepääsetavad, et 

parandada ettepanekute kvaliteeti ja legitiimsust Euroopa kodanike silmis. 

Lisaks muule järgin ise Euroopa institutsioonide kehtestatud kõrgeid ametialaseid ja 

eetikanorme, millele komisjoni töötajad oma tegevuses toetuvad, ja teen kõik, et neid järgiks 

ka minu meeskond ja minu alluvuses olevad talitused. Eriti oluline on, et surverühmade 

tegevus oleks läbipaistev – olgu see siis suunatud mulle või minu kabinetile ja minu alluvuses 

olevatele talitustele, sest see näitab avatud ja erapooletut suhtlemist kõigi sidusrühmadega. 

4. Elektrooniline side 

Seoses elektroonilise side raamistiku praeguse läbivaatamise ja BERECiga: millised on 

teie seisukohad järgmiste küsimuste osas: 

i) konkurentsi ja investeeringute roll selles sektoris, 

ii) püsi- ja mobiilvõrkude ning teenuste ja nende kasutajatega seotud kõige 

olulisemad siseturu probleemid ning Teie poolt eelistatavad lahendused, 

iii) iii) võrkude kasutuselevõtu praegune areng (kohalikud/piirkondlikud võrgud, 

4G/5G, turu kontsentratsioon) ja 

iv) BERECi roll tulevikus? 

i) Ma usun, et konkurents töötab koostoimes ühenduvusega ja sellega seotud 

investeerimisvajadustega; konkurents toob kaasa investeeringud ja aitab seega kaasa Euroopa 

ühenduvusalaste eesmärkide saavutamisele. Prioriteediks peab praegu olema piiranguteta 

ühenduvuse pakkumine väga kiiret andmesidet võimaldava mobiilse ja paikse taristu kaudu – 

see on digitaalse ühtse turu eeltingimus. Eurooplased vajavad nii linnas kui ka 

maapiirkondades üha enam väga kiiret andmesidet. 

Ma pooldan poliitilisi meetmeid, mis arvestavad konkurentsi rolli investeeringute ja seega ka 

ühendatavuse edendamisel Euroopas. Peame tagama, et ei jää muust maailmast maha, ning 

kindlustama siinse üha enam sidetaristust sõltuva tööstuse konkurentsivõime. 
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Kogemused on näidanud, et sidevaldkonna eelnev reguleerimine on juurdepääsukeskse 

konkurentsi, taristutevahelise konkurentsi ja kaasinvesteeringute edendamise oluline tegur. 

Eriti see viimane on oluline just maapiirkondades, mis on jäänud kaugele maha ja kus 

leibkondade kulud on sageli suuremad. Praegu on juurdepääs järgmise põlvkonna võrkudele 

76 % eurooplastel, kuid maapiirkondades on see näitaja kõigest 40 %. 

Olulised on ka kasutajate valikuvõimalused: universaalteenust tuleb ajakohastada, et tagada 

mõistliku hinnaga ühendus kõigile kodanikele olenemata nende sotsiaalsest staatusest. 

ii) Sidevõrgud peavad olema siseturu lahutamatu osa, sest neist sõltuvaid teenuseid pakutakse 

piiriüleselt ja piiriülene peab olema ka nende juurdepääsetavus. Digiteenuste pakkujad peavad 

saama nõudlusele reageerida mitte ainult riigi, vaid kogu Euroopa tasandil. Uue elektroonilise 

side seadustikuga tahetakse need probleemid lahendada; mina kavatsen tegeleda neist 

probleemidest kõige kiireloomulisematega. 

Püsivõrgu puhul seisneb peamine probleem selles, kuidas tagada, et seadusjärgseid kohustusi 

kehtestatakse ainult selleks, et lahendada kasutajaid häirivad reaalsed konkurentsiprobleemid. 

Ühtlasi peavad kõik õigusnormid olema proportsionaalsed ja prognoositavad. 

Raadiovõrkude puhul tuleb tagada juurdepääs spektrile mõistliku aja jooksul ning 

prognoositavatel ja jätkusuutlikel tingimustel, mis arvestavad väga kiiret andmesidet 

võimaldavate ja väga tihedate 5G võrkude kasutuselevõtu rahalise keerukusega. Parimad 

investeerimistingimused käivad käsikäes avalikust huvist tulenevate piirangutega, seda eeskätt 

territoriaalse katvuse ja spektri operaatoritele kättesaadavaks tegemise osas. Püüan leida 

tasakaalu liikmesriikide õigustatud murede ning Euroopa kodanike ja ettevõtjate vajaduste 

vahel, kelle jaoks on oluline saada kasu spektrihalduse teatavate aspektide paremast 

haldamisest. 

Mis puudutab paikse ja mobiilse side teenuseid ja nende kasutajaid, siis siin on kaks peamist 

probleemi: esiteks, kõigi sideteenuste kasutajate reaalne kaitse olenemata sellest, millist 

tehnoloogiat nad kasutavad. See on elektroonilise side turvalisuse ja konfidentsiaalsuse 

seisukohast ülitähtis. Teiseks tuleb tarbijakaitsealaseid õigusnorme kohandada vastavalt 

tehnika ja kaubanduse arengule. 

 iii) Kuigi ühenduvus on ELis paranenud, ei ole see tulevaste vajaduste jaoks piisav ei kiiruse, 

teenusekvaliteedi ega ühenduste usaldusväärsuse mõttes, mis on sätestatud teatise „Euroopa 

gigabitiühiskonna poole“ eesmärkides aastaks 2025. 

Liikmesriigid peavad kahekordistama oma jõupingutusi ning vaatama läbi väga kiirete 

andmesidevõrkude kasutuselevõtu riiklikud või piirkondlikud plaanid aastaks 2025. 

Hoolimata eraõiguslike operaatorite eeldatavast panusest, eeldab seatud eesmärkide täitmine 

aastaks 2025 praeguste prognooside kohaselt veel 155 miljardi euro suuruseid täiendavaid 

eraõiguslikke ja avaliku sektori investeeringuid. Selle vajaduse rahuldamise nimel 

ajakohastati sidevaldkonna õigusnorme, et pakkuda pikaajaliste investeeringute 

kavandamiseks vajalikku õiguslikku prognoositavust. Seetõttu on äärmiselt oluline, et uued 

õigusnormid võetaks vastu võimalikult kiiresti, et luua investoritele vajalik õiguskindlus. 

Juba on kaasatud struktuurifondid, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ja Euroopa 

ühendamise rahastu: peame olema loomingulised ja suurendama oma panust. Komisjon 

kaalub neid mitmesuguseid elemente finantsplaneerimise järgmist etappi ette valmistades. 
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Arvestan teie toetusega, et suudaksime tagada Euroopale seatud ühiste eesmärkide 

saavutamiseks piisavad eelarvevahendid. 

iv) Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet ehk BEREC on 

andnud olulise panuse ühtse sideturu rajamisse. Tema töö on ülitähtis, et tagada ühtne 

reguleeriv lähenemine. Hiljuti paluti BERECil võtta enda kanda veelgi suurem koorem 

sellistes küsimustes nagu võrguneutraalsus ja rändlus. 

BERECi panust Euroopa strateegilise nägemuse kujundamisse elektroonilise side vallas 

tunnustas 19. jaanuari 2016. aasta resolutsioonis ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu 

aktiks ka Euroopa Parlament. Eeskätt esitas Euroopa Parlament komisjonile üleskutse 

digitaalset ühtset turgu veelgi rohkem integreerida ja tagada tõhusama institutsionaalse 

raamistiku loomine, mis tugevdaks BERECi rolli, suutlikkust ja otsustusprotsessi, aga ka 

rahalisi ja inimressursse ning parandaks tema struktuuri. See on komisjoni ettepaneku 

eesmärk ja kavatsen teha kaasseadusandjatega koostööd parima võimaliku lahenduse 

leidmiseks. 

5. Koostöö ja kontroll 

Kuidas kavatsete digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinikuna tagada töö 

koordineerimise asepresidentidega, kelle meeskondade pädevusse Teie 

poliitikavaldkond kuulub, ja teiste Teie meeskonda kuuluvate volinikega, ning kuidas 

kavatsete aidata kaasa viljakale koostööpartnerlusele tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjoniga? Milliseid samme kavatsete astuda eelkõige selleks, et 

hõlbustada parlamendikomisjoni kontrolli seadusandlike ja muude kui seadusandlike 

menetluste üle (k.a seadusandlike aktide, delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide 

ettevalmistamise üle) ning kontrolli nende rakendamise üle? 

Poliitiliselt strateegilise tähtsusega ja mitmetahulise vastutusvaldkonna puhul, mis kattub 

mitme asepresidendi ja voliniku vastutusvaldkonnaga, ei ole koordineerimine mitte üks 

valikutest, vaid hädavajadus. 

Kogu ametiaja jooksul on mul kavas teha tihedat koostööd kõigi kaasvolinikega, korraldada 

põhjalikke arutelusid Euroopa Parlamendi liikmete, parlamendikomisjonide ja ministrite 

nõukoguga ning pidada konstruktiivset dialoogi kodanike, kodanikuühiskonna ja kõigi teiste 

sidusrühmadega. 

Selle eesmärgini jõudmiseks teen tihedat koostööd digitaalse ühtse turu eest vastutava 

asepresidendiga, et liikuda edasi menetluses olevate ettepanekutega, võtta digitaalse ühtse 

turu strateegia vahekokkuvõttest lähtuvalt edasisi meetmeid ning töötada välja uusi 

ettepanekuid, et selle turu loomine lõpule viia. Toetudes kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjonis ning väliskomisjonis omandatud digivaldkonnaga seotud kogemustele, 

asun koos liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, digitaalse ühtse turu 

asepresidendi ning julgeolekuliidu volinikuga välja töötama meetmeid, et muuta e-Euroopa 

turvalisemaks ja usaldusväärsemaks. 

Annan oma panuse projektimeeskonnas, mida juhib tööhõive, majanduskasvu, investeeringute 

ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident, et luua soodsad tingimused avaliku ja 

erasektori investeeringute edendamiseks. Kavatsen teha tihedat koostööd esimese 

asepresidendiga, et toetada sõnavabadust, teabevabadust ja pluralismi meedias, samuti 
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interneti mitmekesisust ja avatust. Kõikide nende aspektide osas on mulle väärtuslikuks 

partneriks eelarve ja personali eest vastutav volinik. 

Teen tihedat koostööd hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinikuga, et toetada Euroopa 

meediatööstuse, meediasisu ja sisuloome arengut. Ootan huviga meie koostööd tööhõive, 

sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse voliniku, hariduse, kultuuri, noorte ja spordi 

voliniku ning õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinikuga, et 

tugevdada ja edendada digikirjaoskust ja elukestvat õpet. 

Ma pean väga tähtsaks dialoogi ja koostööd Euroopa Parlamendiga – institutsiooniga, kes 

tagab Euroopa institutsioonide kolmikus vajaliku demokraatliku kontrolli. Ma olen jätkuvalt 

avatud teie konkreetsetele ootustele ja soovidele, mis on seotud minu vastutusalaga. Ma 

loodan meie eesmärkide saavutamisel teile ja teie toetusele, mis toimub läbipaistvalt ja 

dialoogi vaimus, et kaitsta ja edendada Euroopa kodanike huve. 

6. Vastutusvaldkond 

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 167 lõikele 4 tuleb kultuuriaspektid 

integreerida kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse. Peale selle rõhutatakse Teile 

usaldatud portfellis selgelt vajadust tagada ja edendada kultuurilist ja keelelist 

mitmekesisust. Kuidas kavatsete tagada kultuuriga arvestamise neis poliitikasuundades 

ja meetmetes, mida plaanite rakendada? Kuidas kavatsete tagada, et kultuuri- ja 

loomesektori konkreetseid vajadusi ja eripära, eelkõige kultuurilise ja loomingulise sisu 

tootmist ja tarbimist võetakse digitaalmajanduses arvesse? Milliseid jõupingutusi teete 

selleks, et suurendada ELi rahalist toetust (sh EFSI kaudu) kultuuri- ja loomesektorile, 

eriti audiovisuaalsektorile ja filmitööstusele? Te vastutate programmi „Loov Euroopa“ 

allprogrammi „MEDIA“ eest. Kuidas Te hindate programmi „Loov Euroopa“ tulemusi 

üldiselt ja eelkõige allprogrammi „MEDIA“ tulemusi? Milliseid muudatusi (kui üldse) 

tuleks Teie arvates teha järgmist programmipõlvkonda silmas pidades? 

Kultuuri- ja loomemajandusel on Euroopa majanduses oluline koht. Programmi „Loov 

Euroopa“ allprogramm „MEDIA“ on peamine minu vastutusalasse kuuluv programm, mis 

tegeleb loomingulise ja kultuurilise audiovisuaalse sisuga. Programmil on kaks põhieesmärki: 

kaitsta kultuurilist mitmekesisust ja suurendada sektori majanduslikku konkurentsivõimet. 

Need eesmärgid täiendavad teineteist: meie kultuuride mitmekesisus annab ainest 

kvaliteetsete teoste loomiseks, kuid nende teostamiseks ja Euroopas levitamiseks on vaja 

edukat tootmisharu. Programm „Horisont 2020“ hõlmab ka kultuurivaldkonda ning 

digitehnoloogial on suur potentsiaal aidata kaasa Euroopa kultuuri õitsengule. 

* 

Võtan endale kohustuse jälgida, et kultuuri- ja loomemajanduse toetusvahendid ning 

õigusnormid oleksid kooskõlas. See hõlmab järgmist: 

 toetada jätkuvalt programmi MEDIA kaudu audiovisuaalsisu loomist ja selle 

levitamist liidus; 

 viia lõpule läbirääkimised autoriõiguse direktiivi üle. Sellega kehtestatakse kohustused 

teatavatele infosisu jagamise veebisaitidele, mis võimaldavad kasutajatel üles laadida 

autoriõigusega kaitstud sisu ning millest on kujunenud olulised infosisu jagamise 
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kanalid. Direktiiv sisaldab ka meetmeid, mille eesmärk on parandada autorite ja nende 

lepinguliste partnerite vaheliste suhete läbipaistvust ja tasakaalustatust; 

 viia lõpule läbirääkimised audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi üle, mille eesmärk 

on edendada Euroopa päritoluga teoste tootmist ja levitamist, eriti tellitavate 

videoteenuste kaudu (minimaalne osakaal ja esiletõstmise kohustus). 

* 

Ma leian, et kultuuri- ja loometööstuse juurdepääs rahastamisele on otsustava tähtsusega, sest 

selle valdkonna jaoks on keeruline saada erainvesteeringuid. 2016. aastal käivitas komisjon 

programmi „Loov Euroopa“ raames innovaatilise rahastamisvahendi – tagatisvahendi, mille 

eelarve ajavahemikuks 2016–2020 on 120 miljonit eurot, ning mille eesmärk on hõlbustada 

VKEde juurdepääsu rahastamisele kultuuri- ja loomesektoris ning parandada 

finantsvahendajate suutlikkust hinnata seonduvaid riske. 

Kõnealuse tagatisvahendi raames antakse VKEdele peagi esimesed laenud. 

2016. aastal tähistati programmi MEDIA 25. aastapäeva. MEDIA on kujunenud 

kaubamärgiks, mis esindab kunstilist väärtust ja loovust. 

Komisjoni seadusandlikele ettepanekutele on lisatud mitu konkreetset meedet, mida on kavas 

rahastada programmi „MEDIA“ raames. Nende meetmete eesmärk on lihtsustada 

internetipõhist juurdepääsu Euroopa teostele ja neid väärtustada. Püüan rakendada neid 

meetmeid paralleelselt läbirääkimistega seadusandlike aktide üle. 

Kavatsen esitada 2017. aasta detsembris Euroopa Parlamendile ja nõukogule programmi 

„Loov Euroopa“ vahehindamise aruande, mis hõlmab ka programmi MEDIA, ning soovitused 

edasiseks tegevuseks. 

Tulemused on julgustavad: rahaliste vahendite kasutamise määr on olnud väga hea, aastas on 

teistesse Euroopa riikidesse turustatud 400 filmi ning Euroopa võrgustikku kuulub 33 riigis 

1000 kino, kus suure osa näidatavatest filmidest moodustavad muude Euroopa riikide filmid. 

7. Prioriteedid 

Te vastutate selle eest, et aidata saavutada edukat Euroopa meedia- ja infosisutööstust, 

mis jõuab uue publikuni ja kasutab ära digitaalse keskkonna võimalusi. Juba on 

esitatud mitmeid seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke algatusi, eelkõige meedia 

reguleerimise ja autoriõiguse ajakohastamiseks. Milliseid tulemusi peaksid nimetatud 

algatused edu korral Teie arvates andma? Kas Teil on kavas muid algatusi, et veelgi 

edendada meedia- ja infosisu sektorit ja parandada üldsuse juurdepääsu kultuurilisele 

infosisule, eelkõige audiovisuaalsele sisule? Kas Teil on kavas muid algatusi, et veelgi 

edendada meedia- ja infosisu sektorit ja parandada üldsuse juurdepääsu kultuurilisele 

infosisule, eelkõige audiovisuaalsele sisule? Kas Teil on kavas täiendavaid algatusi, et 

kaitsta alaealisi kahjuliku infosisu eest? Millised seadusandlikud ettepanekud on Teil 

kavas esitada ning millal, arvestades et parlamendi ametiaja lõpp tähendab teatavat 

ebajärjepidevust? Eduka digitaalmajanduse põhielement on haritud digitaalne tööjõud. 

Kuidas saab EL Teie arvates aidata kõrvaldada praegust digitaaloskuste nappust? 

Millised algatused, mis tuginevad Euroopa uute oskuste tegevuskavale ja selliste 
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algatustele nagu digitaaloskuste ja töökohtade koalitsioon, aitaksid Teie arvates 

edendada digitaalseid oskusi kogu Euroopa Liidus? 

Tuginedes Euroopa Parlamendis ja nõukogus toimuvatele aruteludele on mul kavas aktiivselt 

tegutseda, et kavandatud reformid, eelkõige need, mis puudutavad autoriõigusi ja 

audiovisuaalteenuste õigusnorme, võetaks kiiresti vastu ja et need vastaksid eesmärkidele, 

mille oleme endale püstitanud. 

Autoriõiguse õigusnormide reform, mille kohta tegi komisjon ettepaneku 2016. aasta 

septembris, on oluline, et kohandada kehtivaid õigusnorme vastavalt digitehnoloogiale ja 

infosisule juurdepääsu uutele vormidele. Ma usun, et peaksime järgima kavandatud eesmärke 

kõigis käsitletavates küsimustes: võrgupõhise infosisu valik ja juurdepääs sisule; 

teadusuuringuid, haridust ja puuetega inimeste kaasamist käsitlevate õigusnormide 

ajakohastamine; õiglasemad õigusnormid, et tagada autoriõiguste turu parem toimimine. 

Meetmed, millega tagatakse veebisisuteenuse kaasaskantavus ning piiriülene juurdepääs 

raadio- ja teleprogrammidele, võimaldavad hõlbustada juurdepääsu kultuurisisule, eelkõige 

audiovisuaalse meedia puhul. 

Ettepanek audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamiseks on praegu arutlusel 

Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Ma loodan, et tasakaalustatud õigusakt, mis hõlmab 

sidusalt uusi osalejaid, võimaldab tõhusalt kaitsta televaatajaid ja audiovisuaalse sisu 

kasutajaid ning aitab suurendada Euroopa audiovisuaalsektori konkurentsivõimet, võetakse 

peagi vastu. Eelkõige on komisjoni ettepaneku eesmärk hõlbustada juurdepääsu 

audiovisuaalsele sisule, tugevdades tellitavate videoteenuste pakkujate kohustust reklaamida 

Euroopa päritolu teoseid. 

* 

Alaealisi, kes tarbivad järjest enam tellitavate videoteenuste audiovisuaalset sisu, tuleb kaitsta 

samal viisil nagu televisiooni puhul. See on ka põhjus, miks ma kaitsen audiovisuaalmeedia 

teenuste direktiivi läbivaatamise raames alaealiste kaitsmiseks kavandatavaid meetmeid. 

Ma jätkan turvalisema interneti keskustega seotud tegevust, et muuta internet laste jaoks 

ohutumaks kohaks. Mul on kavas tugevdada koostööd ühendusega, mis on loodud internetti 

kasutavate alaealiste paremaks kaitsmiseks, et muuta võrgukeskkonda iseregulatsiooni teel 

laste jaoks turvalisemaks nii sisu kui ka kahjustava käitumise osas (küberkiusamine). 

* 

Digitaalse üleminekuga, nagu ka varasema tehnoloogiaarenguga, kaasneb suur tootlikkuse 

kasv. Sellel on oma mõju ühiskonnale, eelkõige tööturule. Teatavad töökohad kaovad, tekivad 

uued ning paljud töökohad muutuvad. Digitaalset üleminekut on kindlasti vaja toetada, 

võimaldades eelkõige kõigil kodanikel omandada digikirjaoskuse, mis aitab neil kohaneda 

juba toimunud muutustega. 

„Euroopa uue oskuste tegevuskava“ raames kutsus komisjon ELi liikmesriike üles koostama 

riiklikke strateegiaid digikirjaoskuse edendamiseks. Komisjon on käivitanud ka algatuse 

„Digitaaloskuste ja töökohtade koalitsioon“. Mul on kavas teha tihedat koostööd Euroopa 

Parlamendiga, et tagada kooskõla riiklike strateegiate ja ELi algatuste rakendamisel. 

Ma toetan täielikult katseprojekti „Digitaalne võimalus“, mille eesmärk on pakkuda 

õpilastele ja üliõpilastele praktikakohti teises liikmesriigis, et omandada töökogemusi 
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digivaldkonnas. Selle katseprojekti ulatust tuleks laiendada, et võimalikult paljud 

ülikoolilõpetajad saaksid omandada praktilisi kogemusi digitaalmajanduse valdkonnas. 

8. Praegune olukord. 

Vajadus tagada kvaliteetne ja sõltumatu meedia on praegu oluline poliitiline prioriteet. 

Samas valitseb üksmeel selles osas, et tuleb teha rohkem, et tagada ELi kodanikele 

informatiivne ja erapooletu teave ELi asjade kohta. Kuidas saab EL Teie arvates aidata 

kaasa sellele, et uudised ELi asjade kohta, mida edastatakse eri meediakanalites ning 

eriti uute massiteabevahendite ja uute tehnoloogiate abil, on kvaliteetsed ja sõltumatud? 

Teie otseseks ülesandeks on Euronewsi jätkusuutliku ärimudeli edendamine. Kuidas Te 

kavatsete seda teha? Ja kuidas sobitub Euronews laiema ülesandega tagada ELi asjade 

sõltumatu kajastamine? Milliseid muid algatusi kavatsete Te edendada ja toetada? Teile 

on samuti tehtud ülesandeks uurida, kuidas EL saaks aidata kaitsta kodanikke nn 

võltsuudiste eest, eelkõige veebiplatvormide kaudu. Kuidas Te kavatsete saavutada õige 

tasakaalu, tunnistades ühest küljest rolli, mida veebiplatvormid kodanike ja tarbijate 

juurdepääsu võimaldamisel meediale ja kultuurilisele sisule omavad, ja teisest küljest 

vajadust kehtestada neid reguleeriv kindel õigusraamistik? 

Euroopa teemasid käsitletakse enamasti riiklikust või piirkondlikust vaatenurgast. Viimane 

Eurobaromeetri uuring näitas, et vaid 38 % eurooplastest arvas, et nad on Euroopa asjadest 

hästi informeeritud. Olen seisukohal, et Euroopa teemasid käsitlev kvaliteetne ja sõltumatu 

ajakirjandus on oluline nii ELi kodanike kui ka demokraatliku Euroopa avaliku ruumi jaoks. 

Eelarvepädev asutus toetas seda lähenemisviisi multimeedia meetmete eelarverea kaudu. 

Nende meetmetega parandatakse Euroopa teemade tutvustamist Euroopa vaatenurgast, st 

riiklike lähenemisviiside üleselt, et kodanikud saaksid osaleda Euroopa poliitilistes 

tegemistes. 

Isegi kui liikmesriikide ja erasektoriga võrreldes on kasutatavad vahendid tagasihoidlikud, 

püüab komisjon saavutada võimalikult suurt mõju, toetades formaate, mis on kodanike seas 

kõige populaarsemad: 

 televisioon: toetus üleeuroopalisele telekanalile Euronews 

 raadio: raadiovõrgu Euranet Plus rahastamine 

 uued tehnoloogiad: toetus andmeajakirjandusel põhineva veebisisu tootmisele. Välja on 

valitud kaks meediakontserni. Meede võimaldas korraldada esimest korda Saksamaa 

pressiagentuuri DPA, Prantsusmaa agentuuri AFP ja Itaalia agentuuri ANSA koostööd. 

* 

Vastutan selle eest, et „arendada ja edendada Euronewsi jätkusuutlikku ärimudelit, edendades 

eelkõige avaliku teenuse osutamist, aidates leida uusi partnereid ja kasutades paremini 

digitaalset edastustehnikat ning austades täielikult Euronewsi toimetuse sõltumatust“. 

Komisjon on Euronewsi toetanud alates selle käivitamisest 1993. aastal. 2010. aastal usaldas 

komisjon Euronewsile uue üldist huvi pakkuva ülesande Euroopa Liidus, sest kanal on 

endiselt ainus, kus käsitletakse Euroopaga seotud teemasid liikmesriikideülesest seisukohast. 

Seetõttu on otsustatud sõlmida partnerlusleping ja luua stabiilne koostööraamistik kanali 

rahastamiseks. 
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Euroopa Parlament on korduvalt taotlenud Euronewsi toetamise jätkamist ja tugevdamist, et 

tagada mitmekeelsus ja kanali roll nii Euroopa avaliku ruumi loomisel kui ka ELi 

kultuuridiplomaatia raames. Mitmesuguste alates 2009. aastast toimunud hindamiste kohaselt 

on uudistekanal oma ülesandeid täitnud hästi. 

Hiljuti võttis Euronews vastu ambitsioonika strateegia, et kohandada oma tootmis- ja 

turustamistegevust uute turusuundumustega. Komisjon jälgib tähelepanelikult uue mudeli 

rakendamist, et tagada Euronewsi ajaloolise rolli säilimine ning hinnata, kuidas saaks 

komisjoni meetmeid tõhustada. 

2017. aasta veebruaris sõlmis komisjon Euronewsiga neljaks aastaks uue partnerluse 

raamlepingu. See leping võimaldab komisjonil rahastada Euroopa teemasid käsitlevaid 

programme ja toetada uudistekanali mitmekeelset tegevust. 

Komisjon on võtnud endale kohustuse kaitsta Euronewsi keelelist mitmekesisust. Samal ajal 

jätkuvad jõupingutused, et kohaneda järgnevate aastate jooksul publiku uute harjumustega ja 

tehnoloogiliste muutustega. Kahes keeles (araabia ja pärsia keeles) on Euronewsi saated, mida 

rahastab EL, juba digitaalsed. Viimane tulemusaudit 2016. aasta kohta osutab suurele 

potentsiaalile seoses sellise üleminekuga. 

Minu teadmiste kohaselt on leping NBCga pärast kuudepikkusi läbirääkimisi Euronewsi 

aktsionäride vahel, lõpuks heaks kiidetud. Nagu te teate, on Euronews eraõiguslik äriühing 

ning seega on tal vabadus teha ise strateegilisi otsuseid. Komisjon, kui uudistekanali oluline 

partner, on siiski nõudnud Euronewsilt teatavaid tagatisi ja võttis endale kohustuse analüüsida 

NBC ja Euronewsi lepingu võimalikku mõju. 

Komisjon võib lepingu lõpetada, kui neid tagatisi ei järgita. Oma ametiaja jooksul püüan 

hoolikalt jälgida lepingu rakendamist ja koostöö kulgemist Euronewsiga, et tagada komisjoni 

meetmete lisaväärtus. 

Multimeediameetmete eelarvet on praeguse mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) ajal 

oluliselt vähendatud (~20 %). See seab tulevikuväljavaated surve alla. Siiski on komisjon 

Euroopa Parlamendi toetusel suutnud viimastel aastatel säilitada Euronewsiga seotud 

meetmete eelarve stabiilsuse ja raadiovõrgu Euranet Plus toimimise järjepidevuse. 

2017. aasta rahastamisotsusega nähakse ette Euranet Plusi uus rahastamisraamistik, et toota 

raadiosaateid võrgus järgmise kahe aasta jooksul (2017. aasta keskpaigast kuni 2019. aasta 

keskpaigani). Eelarvepiirangute tõttu on see toetus väiksem kui eelmise lepingu puhul, kuid 

eesmärk – tugevdada Euroopa, riiklike ja piirkondlike raadiojaamade – on sama. 

* 

Võltsuudiste osas keskendub komisjoni tõhusatele ja vabatahtlikele 

iseregulatsioonimeetmetele ning sihtotstarbelistele regulatiivsetele sekkumismeetmetele. 

Lisaks sätetele, mis on kavandatud seoses audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

läbivaatamisega, et tugevdada võitlust vihakõne vastu, kavatsen esitada täiendavaid 

meetmeid, et ärgitada internetipõhiseid platvorme ja sotsiaalvõrgustikke võtma ennetavad 

meetmeid. Teine eesmärk on tugevdada koostöös kõrge esindajaga komisjoni strateegilist 

kommunikatsiooni, et tõrjuda väljaspool liidu piire toimuvaid väärteabekampaaniaid. 

Poliitilisel tasandil, on meil võitluseks võltsuudiste vastu kasutada järgmised vahendid: 
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 sisu kontrollimine, et vältida võltsuudiseid. Komisjon rahastab teadusuuringuid ja 

innovatsiooni, et töötada välja vahendid, mis aitaksid ettevõtjatel kindlaks teha ja 

kontrollida veebis levitatavat sisu, sealhulgas ebaseaduslikku või kahjulikku sisu. 

 komisjoni konstruktiivne dialoog peamiste suhtlusvõrgustike operaatoritega, et jälgida 

edusamme oluliste probleemide (nt võltsuudised) lahendamisel koostöö kaudu 

pressikeskustega (nt faktide kontrollimine) ja/või algatuste abil, mille eesmärk on 

parandada kasutajate meediapädevust; 

 meediaharidus. See tegevus hõlmab aktiivset ennetustööd peamiste sotsiaalmeedia 

platvormide kaudu, sealhulgas Facebook, Google ja Twitter, ning koostööd 

meediapädevuse ekspertidega kogu Euroopast; 

 dialoog liikmesriikidega. Eesmärk on luua liikmesriikides sotsiaalvõrgustike 

eksperdirühm, et teha kindlaks head tavad ja otsida lahendusi, jagada uurimistulemusi 

ja aidata leida ühtlustatud lähenemisviisi. 


