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Julia Reda, Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et vaba konkurents ja 
investeeringuid soodustavad võrdsed 
tingimused ettevõtete jaoks on selle 
majandussektori jaoks väga olulised, sest 
need tagavad pikaajalise jätkusuutliku 
arengu lõppkasutajate huvides; arvestades, 
et toimiv konkurents edendab tõhusaid 
investeeringuid ning võib pakkuda 
tarbijatele eeliseid valiku, hinna ja 
kvaliteedi osas; 

I. arvestades, et aus ja jätkusuutlik 
konkurents ja investeeringuid soodustavad 
võrdsed tingimused ettevõtete jaoks on 
selle majandussektori jaoks väga olulised, 
sest need tagavad pikaajalise jätkusuutliku 
arengu lõppkasutajate huvides; arvestades, 
et toimiv konkurents edendab tõhusaid 
investeeringuid ning võib pakkuda 
tarbijatele eeliseid valiku, hinna ja 
kvaliteedi osas; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et digitaalse ühtse turu 
kaudu loodud töökohad on üldiselt kõrget 
kvalifikatsiooni nõudvad ja hästi tasustatud 
ning annavad seetõttu olulise panuse 
kvaliteetse ja jätkusuutliku tööhõive 
loomisse; 

L. arvestades, et digitaalse ühtse turu 
kaudu loodud mõned töökohad on kõrget 
kvalifikatsiooni nõudvad ja hästi tasustatud 
ning annavad seetõttu olulise panuse 
kvaliteetse ja jätkusuutliku tööhõive 
loomisse; arvestades, et sotsiaalsetest ja 
töökohaga seotud õigustest 

kõrvalehoidumise uusi viise tuleks siiski 

tõkestada; 

Or. en 
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Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 L a. arvestades, et komisjon peaks võtma 

meetmeid konkurentsieeskirju rikkuva 

tegevuse vastu, mis mõjutab meedia 

pluralismi nii sisu kui ka omandi osas, 

sest teabe kättesaadavus on eduka 

demokraatia nurgakivi; 

Or. en 
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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 põhjendamatuid 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; 

Or. en 
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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 
direktiivi 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; 

Or. en 
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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 
andmekaitsepaketi kiiret vastuvõtmist, et 
tagada isikuandmete kõrgetasemelise 
kaitse, kasutaja turvalisus ning enda 
isikuandmete kontroll, stabiilne ja 
prognoositav õiguskeskkond (milles 
äriühingud saavad lõppkasutajate 
hüvanguks edukalt tegutseda tõhustatud 
ühtsel turul), investeeringuid soosivad 
võrdsed tingimused ning ELi atraktiivsust 
ettevõtete jaoks suurendav keskkond; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel eraldada 
vahendid, et võidelda küberkuritegevuse 
vastu seadusandlike meetmete ja 
õiguskaitsealase koostöö abil, nii riiklikul 
kui ka ELi tasandil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. on seisukohal, et komisjon peaks 

tegutsema selle nimel, et tagada 

idufirmade, mikroettevõtete ja VKEde 

jaoks seadusandlik ja õiguslikult kindel 

keskkond, mis soodustab loovust ja 

innovatsiooni; 

Or. en 
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Tarbijate õiguste toetamine digitaalsel ühtsel turul 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et otsingumootorite 
kasutamisel peaks 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 otsinguteenuste kasutamisel 
ei tohiks otsinguprotsessi ega tulemusi 

mõjutada riigi või kolmanda osapoole 

tegevus, et internetiotsingud ei oleks 
diskrimineerivad, et tagada suurem 
konkurents ning kasutajatele ja tarbijatele 
suurem valik ja parem kvaliteet ning 
säilitada teabeallikate mitmekesisus; 
märgib seetõttu, et otsinguteenuste 
teostatav indekseerimine, hindamine, 
esitlemine ja reastamine peab sellise 
sekkumise läbipaistval viisil avalikustama, 

samal ajal kui seotud teenuste puhul 
peavad otsinguteenused tagama täieliku 
läbipaistvuse otsingutulemuste näitamisel; 
palub komisjonil takistada mis tahes 
kuritarvitamist seotud teenuste turustamisel 
ja litsentseerimisel otsingumootorite 
haldajate poolt ning muude 
internetiteenuste puhul, mis on nendega 

lepinguliselt seotud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. soovitab kiiresti vastu võtta ja jõustada 
rahvusvahelised sätted, mis hõlbustavad 
puuetega kasutajate juurdepääsu 
digitaalsele sisule ning trükitud 
materjalidele nende digiteerimise abil; 

15. soovitab kiiresti vastu võtta ja jõustada 
rahvusvahelised sätted, mis hõlbustavad 
puuetega kasutajate juurdepääsu 
digitaalsele sisule ning trükitud 
materjalidele nende digiteerimise abil; 
rõhutab lisaks, et juurdepääs ja selle 

kunstlike tehniliste takistuste kaotamine 

on kõikide kasutajate huvides; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. võtab murelikult teadmiseks mõne 

liikmesriigi täiendavate autoriõiguse 

eeskirjade negatiivse mõju, täpsemalt 

selliste siseriiklike seaduste vastuvõtmise, 

mis laiendavad kolmandate poolte 

ainuõiguste ulatust, mis toob kaasa 

tarbijate erineva juurdepääsu sisule eri 

liikmesriikides, ning võivad avaldada 

konkurentsi kahjustavat mõju, eriti 

internetiotsinguturul; 

Or. en 
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Punkt 13 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. palub, et komisjon esitaks kauaoodatud 
ettepaneku autoriõiguse reformi kohta, eriti 
seoses meetmetega, mis suurendavad 
digitaalse ühtse turu potentsiaali (eelkõige 
seoses sisule juurdepääsu, teadmiste 
levitamise ja piiriüleste teenuste elujõuliste 
mudelitega); on sellega seoses seisukohal, 
et direktiivi 2001/29/EÜ läbivaatamine on 
hädavajalik tulevase reformi jaoks, mis 
peaks arvesse võtma uusi tehnoloogiaid 
ning tarbijate ja kasutajate käitumist; 

13. palub, et komisjon esitaks kauaoodatud 
ettepaneku autoriõiguse reformi kohta, eriti 
seoses meetmetega, mis suurendavad 
digitaalse ühtse turu potentsiaali (eelkõige 
seoses sisule juurdepääsu, teadmiste 
levitamise ja piiriüleste teenuste elujõuliste 
mudelitega); on sellega seoses seisukohal, 
et direktiivi 2001/29/EÜ läbivaatamine on 
hädavajalik tulevase reformi jaoks, mis 
peaks arvesse võtma uusi tehnoloogiaid 
ning tarbijate ja kasutajate käitumist, 
samuti parandama autorite läbirääkimiste 

positsiooni vahendajate suhtes, kes nende 

tööd turule toovad; 

Or. en 

 
 


