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 ET 

SUGGESTIONS 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutavatel tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopas on võimalik saavutada üksnes 

tootlikkuse kasvu ja sektorite arendamise kaudu, mida iseloomustab suur lisaväärtus; 

ergutab sellega seoses kõiki komisjoni jõupingutusi toetada digitaalmajandusele 

üleminekut; 

2. märgib, et Euroopa piirkondade majandusliku lähenemise saavutamiseks tuleb 

märkimisväärselt vähendada digitaalset lõhet ning tagada kõigi Euroopa kodanike ja 

ettevõtete juurdepääs internetile; ergutab täiendavate avaliku ja erasektori investeeringute 

tegemist taristusse; väljendab heameelt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) kavandatud sammude üle selles valdkonnas; 

3. juhib tähelepanu sellele, et digitaalmajanduse edenemiseks tuleb parandada nii uute kui ka 

olemasolevate ettevõtete juurdepääsu kapitalile; väljendab heameelt komisjoni tegevuse 

üle kapitaliturgude liidu loomise eesmärgil; kutsub üles õigusakte täiendavalt ühtlustama 

sellistes valdkondades nagu ühisrahastamine ja digitaalsed vääringud; 

4. on seisukohal, et on vaja piiriülest maksustamissüsteemi, et luua tõeline Euroopa ühtne 

turg ja takistada maksustamise vältimise tava, mida rakendavad mitmed digitaalsed 

platvormid, nagu hiljutistes uurimistes on esile tõstetud; palub komisjonil toetada 

hargmaiste ettevõtjate maksustamist puudutava avaliku riigipõhise aruandluskorra 

laiendamist kõigile sektoritele; 

5. toetab komisjoni otsust vaadata üle internetiplatvormid; julgustab komisjoni looma 

õigusraamistikku, millega tagatakse innovaatiliste ideede areng, tööstandardite kaitse ja 

kehtivate eelarve-eeskirjade täitmine; 

6. on veendunud, et Euroopa digitaalmajanduse arenguks on vaja piisavat konkurentsitaset ja 

teenuseosutajate paljusust, ning rõhutab, et võrguefektide olemasolu võimaldab 

poolmonopoolsete seisundite tekkimist; toetab komisjoni jõupingutusi kuritarvituste 

ennetamisel ja nende eest karistamisel; ergutab komisjoni kõrvaldama digitaalmajandusse 

sisenemise tõkkeid sektorites, kus komisjoni konkurentsinõuete kohaselt on vähe 

domineerivaid osalejaid; toetab meetmeid kõigi digitaalsektorite koostalitlusvõime ja 

ülekantavuse tugevdamiseks kui veel üht viisi avada turg konkurentsile. 


