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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. kinnitab oma toetust komisjoni strateegiale „Kaubandus kõigile“; innustab komisjoni 

jätkama uute lähenemisviiside eelistamist, et edendada digitaalsete toodete ja teenuste 

kaubandust ning kõrvaldada digitaalsed mittetariifsed tõkked; usub, et ELil peaks olema 

juhtiv osa digitaalkaubandusega seotud küsimuste edendamisel rahvusvahelisel tasandil, 

ning on seisukohal, et selles valdkonnas tuleks kaaluda kõiki arenguvõimalusi;  

2. rõhutab, et digitaalkaubanduse valdkonna uued väljakutsed peavad kajastuma ka hariduses 

ja digitaalsete oskuste edendamises, mis on olulised nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks, 

ning et tuleb pingutada, eelkõige maapiirkondades ja vähem arenenud majandusega 

riikides; toonitab, et Euroopa ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine ülemaailmsel 

turul on väga suure tähtsusega, et kasutada täielikult ära ELi majanduslikku potentsiaali; 

3. rõhutab, et digitaalse ühtse turu strateegias kavandatud meetmed, nagu 

tarbijakaitsesüsteemide parandamine, asukohapõhise piiramise kaotamine, võrgu 

neutraalsuse edendamine ning küberturvalisuse parandamine, on asjakohased nii ELi 

väliskaubanduspoliitikas kui ka ühtse turu tugevdamise seisukohast ja tugevdavad lisaks 

ELi positsiooni kõnealuses valdkonnas peetavatel kaubandusläbirääkimistel kolmandate 

riikidega; nõuab seetõttu, et toodaks välja ja kõrvaldataks digitaalkaubanduse tõkked 

siseturul; 

4. märgib selles kontekstis turulepääsu tähtsust ELi telekommunikatsiooniettevõtjate jaoks; 

5. märgib Maailma Kaubandusorganisatsiooni jõupingutusi oma e-kaubanduse töökava 

arendamisel; palub komisjonil taotleda WTO infotehnoloogia lepingu edasist laiendamist, 

et hõlmata rohkem tooteid ja WTO liikmeid, ning võtab teadmiseks Buenos Aireses 2017. 

aasta detsembris toimuva WTO ministrite konverentsi; palub komisjonil niipea kui 

võimalik konsulteerida Euroopa ettevõtjate ja liikmesriikidega komisjoni e-kaubandust ja 

muid digitaalkaubanduse küsimusi käsitlevate seisukohtade üle, mille kohta tuleks 

konverentsil kokku leppida, et tagada ühtne Euroopa seisukoht; 

6. väljendab kahetsust, et areng selles osas on olnud aeglane; kutsub komisjoni üles olema 

ambitsioonikas programmis lahendatavate teemade sõnastamisel; on seisukohal, et 

asjakohast tähelepanu tuleks pöörata kasvavale arvule tarbijatele, kes on takerdunud 

tolliprotseduuridesse ja kokku puutunud võimalike rikkumistega seoses internetist ostetud 

kaubaga; usub, et selliste vahendite nagu veebipõhine vaidluste lahendamine laiem 

kasutamine oleks sellega seoses tarbijatele kasulik; usub, et kaubandusläbirääkimiste 

raames tuleks püüda saavutada tollitava väärtuse alammäära (de minimis) tõstmine ja et 

see lihtsustaks veelgi rahvusvahelisi kaubanduseeskirju; 

7. peab sellega seoses vajalikuks, et e-kaubandust reguleeriv õigusraamistik ühelt poolt 

tagaks internetist kaupade ostmisel tarbija tõhusa kaitse võimalike rikkumiste korral ja 

tarbija tõhusa teavitamise toote omadustest, eesmärgiga suurendada usaldust 

digitaalkaubanduse vastu, ning teiselt poolt vähendaks bürokraatiat VKEde, idufirmade, 

kasvufirmade ja mikroettevõtjate jaoks, kes saavad kõige rohkem kasu 

internetikaubanduse tagatud nähtavusest ja võivad saada kasu tugevamast digiteerimisest 
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ja digitaalkaubandusest;  

8. toonitab, et tõhusad vahendid, nagu turvalised ja usaldusväärsed rahvusvahelised 

veebipõhised maksesüsteemid ja uuenduslikud vaidluste lahendamise mehhanismid, on 

väga olulised, et vähendada veebipõhist pettust, võidelda ebaausate tavade vastu ja 

parandada tarbijaõigusi käsitleva teabe kättesaadavust, et hõlbustada tarbijate kaebuste 

lahendamist; palub komisjonil rahvusvahelise kaubanduse kasvu osana selliseid parandusi 

edendada ja nendega töötada; 

9. palub komisjonil analüüsida tolli- ja maksustamise lepinguid, tagamaks, et 

digitaalkaubandust ei kahjustata eeskirjadega, mis koostati ainult füüsilisi kaupu silmas 

pidades, ning taotleda vajaduse korral reforme; 

10. usub, et hankepoliitikas tuleks digitaalkaubandust veelgi hõlbustada, sealhulgas peaks 

kasutama ära võimalust pakkuda kaugteenuseid ja võimaldada Euroopa ettevõtjatel, 

eelkõige VKEdele, osaleda avaliku ja erasektori hangetes; 

11. toonitab, et digitaalkaubandust on kõige parem hõlbustada geograafiliste piiranguteta 

avatud andmevahetuse abil; leiab, et andmete lokaliseerimise nõuete kaotamine peaks 

olema peamine prioriteet, rõhutades samas, et järgida tuleks ka asjaomaseid 

andmekaitsealaseid õigusakte; väljendab kahetsust, et selliseid nõudeid on püütud 

kasutada kaubanduse mittetariifsete tõkete ja digitaalse protektsionismi vormina; usub, et 

esimene samm andmete lokaliseerimise nõuete ülemaailmse keelustamise suunas peaks 

olema kogu liitu hõlmav keeld ühise turu sees ning andmete vaba liikumise kehtestamine 

Euroopas „viienda vabadusena“, ning toetab kõiki komisjoni jõupingutusi selles vallas; 

12. kutsub komisjoni üles lisama digitaalkaubanduse ja andmevood kõikidesse tulevastesse 

kaubandusläbirääkimiste volitustesse; kutsub komisjoni lisaks üles lisama võimaluse 

korral praegustele lepingutele digitaalkaubandust ja andmevooge käsitlevaid lisasid; 

kutsub üles lisaks andmete vaba liikumist käsitlevatele kahepoolsetele lepingutele looma 

andmevooge käsitleva rahvusvahelise konventsiooni, rõhutades vajadust tagada, et 

olemasolevad intellektuaalomandi kaitse nõuded on täidetud ning et isikuandmete 

piiriülene edastamine on kooskõlas praeguse ja tulevase ELi õigusraamistikuga, eelkõige 

kaitse piisavuse otsuste kaudu;  

13. rõhutab, et avatud andmete vahetamisel tuleb austada intellektuaalomandi kaitse 

põhimõtteid; 

14. tunnistab, et mitmepoolsete digitaalkaubanduse alaste rahvusvaheliste 

kaubandusläbirääkimistega ei ole nii kaugele jõutud kui sarnasete aruteludega digitaalse 

ühtse turu üle; soovitab komisjonil töötada vähemalt kahepoolsel tasandil välja seisukohad 

digitaalkaubanduse tulevaste arengute kohta, sealhulgas tarbijakaitsesätete asjakohane 

kohandamine kauplemisel selliste toodetega, mille puhul piir kauba ja teenuse vahel on 

hägus (näiteks 3D-printimine), ning kaupadega, millel on märkimisväärsed digitaalsed 

komponendid (näiteks ühendatud sõidukid); 

15. toetab praeguse WTO elektroonilise edastamise tariife käsitleva moratooriumi alaliseks 

muutmist; kutsub liikmesriike üles kaitsma Euroopa huve kolmandate riikide mis tahes 

püüdluste eest saada tulu sellistest tariifidest; 
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16. rõhutab jagamismajanduse väärtust nii ühtse turu sees kui ka ELi ettevõtjate ning tarbijate 

ja väljaspool ELi asuvate ettevõtjate vahel; usub, et seda liiki kaubanduse ülemaailmset 

kasvu tuleks näha kaubanduse tulevikus positiivse arenguna; 

17. rõhutab rahvusvaheliste standardite olulisust digitaalseadmete ja -teenuste jaoks, eelkõige 

küberturvalisuse valdkonnas; palub komisjonil töötada selle nimel, et tagada üldiste 

küberturvalisuse meetmete kasutuselevõtmine asjade interneti toodete ja pilvepõhiste 

teenuste puhul. 
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