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Muudatusettepanek  7 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. palub liikmesriikidel ja komisjonil 

olemasolevate eeskirjade rakendamiseks ja 

jõustamiseks tehtavate püsivate 

jõupinguste abil käsitleda üldise strateegia 

raames kõiki olemasolevaid tõkkeid, mis 

takistavad digitaalse ühtse turu arengut; on 

veendunud, et need jõupingutused peavad 

mängima keskset rolli ELi püüdlustes luua 

majanduskasvu ja tööhõivet ning 

tugevdada oma konkurentsivõimet ja 

vastupidavust globaalses majanduses; 

1. palub liikmesriikidel ja komisjonil 

olemasolevate eeskirjade rakendamiseks ja 

jõustamiseks tehtavate püsivate 

jõupinguste abil käsitleda üldise strateegia 

raames kõiki olemasolevaid tõkkeid, mis 

takistavad digitaalse ühtse turu arengut, 

hoolitsedes samal ajal selle eest, et 

meetmed põhineksid mõjuhinnangul, 

oleksid tulevikukindlad ja digitaalsele 

ajastule sobivad; on veendunud, et need 

jõupingutused peavad mängima keskset 

rolli ELi püüdlustes luua majanduskasvu ja 

tööhõivet ning tugevdada oma 

konkurentsivõimet ja vastupidavust 

globaalses majanduses; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. tõstab eriti esile e-kaubanduse 

potentsiaali, mis hinnangute kohaselt 

võiks aidata tarbijatel säästa üle 11,7 

miljardi euro aastas, kui neil oleks 

võimalik internetis oste tehes valida kõigi 

ELis pakutavate toodete ja teenuste 

hulgast; 

Or. en 
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fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. rõhutab vajadust võidelda digitaalse lõhe 

vastu, et kasutada täielikult ära digitaalse 

ühtse turu potentsiaal ning tagada 

digitaalajastu ühiskonnas kõikide kodanike 

kaasatus, olenemata nende sissetulekust, 

sotsiaalsest olukorrast, geograafilisest 

asukohast, tervislikust seisundist ja 

vanusest; 

3. rõhutab vajadust võidelda digitaalse lõhe 

vastu, et kasutada täielikult ära digitaalse 

ühtse turu potentsiaal ning võimaldada 

digitaalajastu ühiskonnas kõikide kodanike 

kaasatust, olenemata nende sissetulekust, 

sotsiaalsest olukorrast, geograafilisest 

asukohast, tervislikust seisundist ja 

vanusest; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. rõhutab eriti, et e-kaubanduse 

tarbijate ja ettevõtjate teelt tuleb 

kõrvaldada viimased takistused, muu 

hulgas internetiteenuste, digitaalse 

infosisu kättesaadavuse, pettuste 

ärahoidmise, veebisaitide registreerimise, 

müügiedenduse ja märgistamise 

valdkonnas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et kõik digitaalse ühtse turuga 

seotud õigusakti ettepanekud peavad 

olema kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga, 

et seal sätestatud õigused oleksid 

digitaalvaldkonnas täielikult kaitstud; 

2. nõuab põhiõiguste austamist digitaalse 

ühtse turu arendamise käigus, et tagada 

Euroopa kodanike täielik kaitse 

digimaailmas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. palub komisjonil tagada teenuste ühtse 

turu kiire rakendamine ning selliste 

eeskirjade nagu tarbijaõiguste direktiivi 

ning vaidluste kohtuvälist lahendamist ja 

vaidluste veebipõhist lahendamist käsitleva 

määruse kiire rakendamine ja jõustamine, 

vähendades samal ajal halduskoormust; 

4. palub komisjonil tagada teenuste ühtse 

turu kiire rakendamine, ergutades teenuste 

sektoripõhist käsitust, et luua kasvu 

suurima majandusliku potentsiaaliga 

valdkondades, kaasa arvatud äriteenused 

ja kindlustus, ning tagada selliste 

eeskirjade nagu tarbijaõiguste direktiivi 

ning vaidluste kohtuvälist lahendamist ja 

vaidluste veebipõhist lahendamist käsitleva 

määruse kiire rakendamine ja jõustamine, 

vähendades samal ajal halduskoormust; 

Or. en 
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Vicky Ford 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. nõuab uue ajakohastatud 

andmekaitsepaketi kiiret vastuvõtmist, et 

tagada sobiv tasakaal ühelt poolt 

isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, 

kasutaja turvalisuse ning enda 

isikuandmete kontrolli ning teiselt poolt 

stabiilse ja prognoositava õiguskeskkonna 

(milles äriühingud saavad lõppkasutajate 

hüvanguks edukalt tegutseda tõhustatud 

ühtsel turul), investeeringuid soosivate 

võrdsete tingimuste ning ELi atraktiivsust 

ettevõtete jaoks suurendava keskkonna 

vahel; palub komisjonil ja liikmesriikidel 

eraldada vahendid, et võidelda 

küberkuritegevuse vastu seadusandlike 

meetmete ja õiguskaitsealase koostöö abil, 

nii riiklikul kui ka ELi tasandil; 

5. nõuab uue ajakohastatud 

andmekaitsemääruse kiiret vastuvõtmist, 

et tagada sobiv tasakaal ühelt poolt 

isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, 

kasutaja turvalisuse ning enda 

isikuandmete kontrolli ning teiselt poolt 

stabiilse ja prognoositava õiguskeskkonna 

(milles äriühingud saavad lõppkasutajate 

hüvanguks edukalt tegutseda tõhustatud 

ühtsel turul ning on tagatud head 

tingimused innovatsiooniks ja 

majanduskasvuks), investeeringuid 

soosivate võrdsete tingimuste ning ELi 

atraktiivsust ettevõtete jaoks suurendava 

keskkonna vahel; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel eraldada vahendid, et 

võidelda küberkuritegevuse vastu 

seadusandlike meetmete ja õiguskaitsealase 

koostöö abil, nii riiklikul kui ka ELi 

tasandil, eelkõige Europoli 

küberkuritegevuse vastase võitluse 

Euroopa keskuse (EC3) abil; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. märgib, et digitaalsel ühtsel turul on vaja 

tagada ettevõtetele võrdsed tingimused, et 

kindlustada ELi digitaalmajanduse 

elujõulisus; rõhutab, et ELi 

konkurentsieeskirjade põhjalik jõustamine 

digitaalsel ühtsel turul on pikas 

perspektiivis määrav tegur turu kasvu, 

tarbijate juurdepääsu ja pakutava valiku 

ning konkurentsivõime seisukohast; 

7. märgib, et digitaalsel ühtsel turul on vaja 

tagada ettevõtetele võrdsed tingimused, et 

kindlustada ELi digitaalmajanduse 

elujõulisus; rõhutab, et ELi 

konkurentsieeskirjade põhjalik jõustamine 

digitaalsel ühtsel turul on pikas 

perspektiivis määrav tegur turu kasvu, 

tarbijate juurdepääsu ja pakutava valiku 

ning konkurentsivõime seisukohast; 

rõhutab, et tähtis on tagada tarbijatele 

internetis samaväärne kaitse nagu neil on 

traditsioonilistel turgudel; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Muudatusettepanek  15 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. rõhutab suurandmete analüüsimise 

potentsiaali majanduskasvu loomisel ning 

uuenduste, teadus- ja uurimistöö 

hõlbustamisel muu hulgas tervishoiu 

valdkonnas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  16 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et otsingumootorite 

kasutamisel peaksid otsinguprotsess ja 

tulemused olema kallutamata, et 

internetiotsingud ei oleks diskrimineerivad, 

et tagada suurem konkurents ning 

kasutajatele ja tarbijatele suurem valik ning 

säilitada teabeallikate mitmekesisus; 

märgib seetõttu, et otsingumootorite 

teostatav indekseerimine, hindamine, 

esitlemine ja reastamine peab olema 

kallutamata ja läbipaistev ning et seotud 

teenuste puhul peavad otsingumootorid 

tagama täieliku läbipaistvuse 

otsingutulemuste näitamisel; palub 

komisjonil takistada mis tahes 

kuritarvitamist seotud teenuste turustamisel 

otsingumootorite haldajate poolt; 

11. rõhutab, et otsingumootorite 

kasutamisel peaksid otsinguprotsess ja 

tulemused olema kallutamata, et 

internetiotsingud ei oleks diskrimineerivad, 

et tagada suurem konkurents ning 

kasutajatele ja tarbijatele suurem valik ning 

säilitada teabeallikate mitmekesisus; 

märgib seetõttu, et otsingumootorite 

teostatav indekseerimine, hindamine, 

esitlemine ja reastamine peab olema 

kallutamata ja läbipaistev; palub 

komisjonil takistada mis tahes 

kuritarvitamist seotud teenuste turustamisel 

otsingumootorite haldajate poolt; 

Or. en 
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Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et kogu interneti andmesidet 

tuleb kohelda võrdselt, ilma 

diskrimineerimise, piiramise ja 

sekkumiseta, olenemata saatjast, 

vastuvõtjast, liigist, sisust, seadmest, 

teenusest või rakendusest; 

9. toetab kindlalt avatud interneti 

põhimõtet, kus andmeliiklust käsitletakse 

võrdselt ja diskrimineerimiseta; möönab 

samas, et interneti ja eriti IP-televisiooni 

sagedasem kasutamine on pannud 

teenuseosutajad suurema surve alla ja 

sunnib neid oma võrgumahtu 

võrguliikluse korraldamise vahendite abil 

tõhusamalt haldama; on veendunud, et 

uutes valdkondlikes õigusaktides tuleb 

keskenduda tarbijakaitsele, võimaldades 

võrguliikluse vajalikku haldamist ja 

eriteenuseid, kui need ei ole teistele 

kasutajatele oluliselt kahjulikud, ning 

andes ametiasutustele õiguse kuritegevuse 

vastu meetmeid võtta; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  18 

Vicky Ford 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. väljendab heameelt teate üle, et 

komisjon kavatseb otsingumootoreid ja 

digitaalset turgu tervikuna põhjalikumalt 

uurida; 

12. väljendab heameelt teate üle, et 

komisjon kavatseb otsingumootoreid ja 

digitaalset turgu tervikuna põhjalikumalt 

uurida; märgib, et komisjon võib 

rakendada meetmeid võimalike 

konkurentsiprobleemide lahendamiseks; 

arvab, et spetsiaalsetel 

konkurentsimeetmetel ja digitaalse ühtse 

turu täiustamiseks mõeldud üldalgatustel 

on eri eesmärk ja neid tuleks vaadelda 

eraldi; eelkõige kehtib see poliitiliste 

algatuste kohta, mis peaksid vastama 

parema õigusloome põhimõtetele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  19 

Vicky Ford 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. tervitab Marrakeshi lepingu 

sõlmimist, millega hõlbustatakse 

nägemispuudega inimeste juurdepääsu 

raamatutele, ning palub kõiki 

allakirjutanuid leping ratifitseerida; peab 

Marrakeshi lepingut tubliks edusammuks, 

kuid lisab, et puuetega, sealhulgas 

nägemispuudega inimestele juurdepääsu 

avamiseks tuleb veel palju tööd teha; 

rõhutab, et tähtis on parandada paljude 

valdkondade juurdepääsetavust, 

autoriõigustest ja otsingumootoritest kuni 

telekommunikatsioonivõrgu 

operaatoriteni; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  20 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. tuletab meelde, et pilvandmetöötlusest 

võib saada võimas vahend digitaalse ühtse 

turu arendamiseks ning see võib pakkuda 

majanduslikke eeliseid, eriti VKEdele, 

vähendades IT-taristut ja muid kulusid; 

rõhutab sellega seoses asjaolu, et kui 

pilveteenuseid pakub vaid piiratud hulk 

suuri teenuseosutajaid, koondub üha 

suurem hulk teavet nende teenuseosutajate 

kätte; tuletab meelde, et pilvandmetöötlus 

toob kasutajatele kaasa ka riske, eriti 

seoses tundlike andmetega; nõuab 

Euroopa strateegia nõuetekohast 

rakendamist konkurentsil põhineva ja 

turvalise pilvandmetöötluse tagamiseks; 

17. tuletab meelde, et nagu Euroopa 

mõõtme puudumisest tulenevate kulude 

aruandes on rõhutatud, võib 

pilvandmetöötlusest saada võimas vahend 

digitaalse ühtse turu arendamiseks, ning 

see võib pakkuda majanduslikke eeliseid, 

eriti VKEdele, vähendades IT-taristut ja 

muid kulusid; rõhutab sellega seoses 

asjaolu, et kui pilveteenuseid pakub vaid 

piiratud hulk suuri teenuseosutajaid, 

koondub üha suurem hulk teavet nende 

teenuseosutajate kätte; nõuab Euroopa 

strateegia nõuetekohast rakendamist 

konkurentsil põhineva ja turvalise 

pilvandmetöötluse tagamiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. palub komisjonil võtta juhtroll 

pilvandmetöötluse rahvusvaheliste 

standardite ja nõuete edendajana, et need 

võimaldaksid eraelu puutumatust 

austavaid, usaldusväärseid, 

koostalitlusvõimelisi, turvalisi ja 

energiasäästlikke pilveteenuseid liidu 

tulevase tööstuspoliitika lahutamatu osana; 

rõhutab, et tarbijate usalduse ja 

konkurentsivõime jaoks on vaja 

usaldusväärsust, turvalisust ja 

andmekaitset; 

18. palub komisjonil võtta juhtroll 

pilvandmetöötluse rahvusvaheliste 

standardite ja nõuete edendajana, et need 

võimaldaksid eraelu puutumatust 

austavaid, usaldusväärseid, 

ligipääsetavaid, koostalitlusvõimelisi, 

turvalisi ja energiasäästlikke pilveteenuseid 

liidu tulevase tööstuspoliitika lahutamatu 

osana; rõhutab, et tarbijate usalduse ja 

konkurentsivõime jaoks on vaja 

usaldusväärsust, turvalisust ja 

andmekaitset; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 18 a. rõhutab vajadust tagada interneti 

turvalisus, eelkõige laste jaoks, ning 

ennetada laste ärakasutamist, tagades 

laste kuritarvitamise ebaseaduslike 

kujutiste kindlakstegemise ja kustutamise 

ning tehes kättesaadavaks vahendid, mis 

võimaldavad takistada laste ja noorukite 

juurdepääsu vanusepiiranguga sisule;  

Or. en 

 

 


