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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutavatel tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjonil ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab vajadust järgida kõigis digitaalse ühtse turu strateegia raames tehtud algatustes 

põhiõigusi ja eriti andmekaitsealaseid õigusakte ning tunnistab samal ajal strateegia 

lisaväärtust ELi majanduse jaoks; toonitab, et põhiõiguste austamine, eelkõige eraelu 

puutumatus ja isikuandmete kaitse on väga olulised kodanike usalduse võitmiseks ja neis 

turvatunde tekitamiseks, mis on vajalik andmepõhise majanduse arendamiseks, et 

digitaalsektori potentsiaali ära kasutada, ja millesse tuleks seetõttu suhtuda kui võimaluste 

ja konkurentsieeliste loomisesse; rõhutab, et tehnoloogia- ja ärisektor ning avaliku sektori 

asutused peavad tegema koostööd, et tagada kohaldatavate ELi õigusaktide täitmine; 

tuletab meelde isikuandmete kaitse üldmääruse ja andmekaitsedirektiivi kiire 

vastuvõtmise tähtsust nii andmesubjektide kui ka ettevõtjate huvides; nõuab eraelu 

puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi läbivaatamist, et tagada 

andmekaitsepaketi jõustumise ajaks sätete kooskõla andmekaitsepaketiga; 

 3.3.2. Ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemine 

2. kutsub komisjoni üles edendama küberkuritegevuse ning internetis leiduva ebaseadusliku 

sisu ja materjali, sealhulgas vihakõnede probleemide lahendamiseks poliitikameetmeid ja 

õigusraamistikku, mis oleksid täielikult kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 

sätestatud põhiõiguste, eriti sõna- ja teabevabadusega, samuti ELi või liikmesriikide 

kehtivate õigusaktide, vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtete, nõuetekohase 

kohtumenetluse ning õigusriigi põhimõttega; on seisukohal, et selle eesmärgi 

saavutamiseks tuleb 

 – anda Euroopa ja liikmesriikide politsei- ja õiguskaitseasutustele asjakohased ja 

tõhusad õiguskaitsevahendid; 

 – esitada selged suunised selle kohta, kuidas lahendada ebaseadusliku veebisisu, 

sealhulgas vihakõnede probleemi; 

 – toetada vastavalt kehtivatele ELi õigusaktidele avaliku ja erasektori partnerlust ning 

avaliku ja erasektori asutuste vahelist dialoogi;  

 – täpsustada vahendajate ja veebipõhiste platvormide rolli kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartaga;  

 – tagada, et Europoli raames internetisisust teavitamise üksuse (EU IRU) loomisel 

tuginetakse selle tegevuseks asjakohasele õiguslikule alusele; 

 – tagada erimeetmed internetis laste seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemiseks ja 

kõikide sidusrühmade tulemuslikuks koostööks, et tagada laste õigused ja kaitse 

internetis ning ergutada algatusi, mis püüavad internetti laste jaoks turvalisemaks 

muuta; ning  

 – teha hariduse edendamisel ja teadlikkuse suurendamise kampaaniates koostööd 

asjaomaste sidusrühmadega; 

3. tuletab meelde, et elektroonilise kaubanduse direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 12 on 

sätestatud, et „kui osutatakse infoühiskonna teenust, mis seisneb teenuse saaja poolt 

pakutava teabe edastamises sidevõrgu kaudu või sidevõrgule juurdepääsu pakkumises, 

tagavad liikmesriigid, et teenuseosutaja ei vastuta edastatava teabe eest tingimusel, et 
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teenuseosutaja ei algata edastust, ei vali edastuse saajat ning ei vali ega muuda edastuses 

sisalduvat teavet”; 

 3.4. Digitaalsete teenuste ja isikuandmete töötlemise turvalisuse ja usaldusväärsuse 

suurendamine 

4. rõhutab, et üha sagenevad rünnakud võrkudele ja küberkuritegevuse juhtumid nõuavad 

ELi ja liikmesriikide ühtset reaktsiooni, et tagada kõrgetasemeline võrgu- ja infoturve; on 

veendunud, et veebiturvalisuse tagamine hõlmab võrkude ja elutähtsate taristute kaitset, 

õiguskaitseasutuste suutlikkuse tagamist võidelda kuritegevuse, sealhulgas terrorismi, 

vägivaldse radikaliseerumise ja seksuaalse kuritarvitamise ning laste seksuaalse 

ärakasutamise vastu internetis ning veebikuritegevuse ja väljaspool veebi toimuva 

kuritegevuse vastase võitluse jaoks hädavajalike andmete kasutamist; rõhutab, et selliselt 

määratletud turvalisus ning põhiõiguste kaitse küberruumis on tähtsad selleks, et 

suurendada usaldust digitaalsete teenuste vastu, ning seega vajalik konkurentsivõimelise 

digitaalse ühtse turu loomiseks; 

5. nõuab võrgu- ja infoturbe direktiivi lõplikku vastuvõtmist, et luua ühtne õigusraamistik 

strateegilise ja operatiivse küberjulgeoleku tagamiseks nii ELi kui ka liikmesriikide 

tasandil, mis eeldab tihedamat koostööd riikide ametiasutuste ja ELi asutustega, tagades 

samal ajal ELi põhiõiguste kaitse, eriti ettevõtjate, avaliku halduse asutuste ja 

andmesubjektide eraelu puutumatuse ja andmekaitse; 

6. tuletab meelde, et sellised vahendid nagu krüptimine on kodanike ja ettevõtjate jaoks 

kasulikud selleks, et tagada eraelu puutumatus ja vähemalt algtasemel teabevahetuse 

turvalisus; mõistab hukka tõsiasja, et seda saab kasutada ka kuritegelikel eesmärkidel; 

7. kiidab heaks Europoli raames küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse 

loomise, mis aitab küberrünnakute korral kiiremini reageerida; nõuab seadusandliku 

ettepaneku esitamist küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse volituste 

tugevdamiseks ning 12. augusti 2013. aasta direktiivi 2013/40/EL (infosüsteemide vastu 

suunatud rünnete kohta) kiiret ülevõtmist, mille eesmärk on samuti liikmesriikide 

õiguskaitseasutuste ja ELi asjaomaste asutuste (Eurojust, Europol, küberkuritegevuse 

vastase võitluse Euroopa keskus ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet) 

operatiivkoostöö parandamine; 

8. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle panna küberkuritegevuse valdkonnas alus 

avaliku ja erasektori partnerlusele; rõhutab vajadust koostöö ja ettevõtjate kaasamise ning 

sellise käsitusviisi järele, kus lähtutakse turvalisusest juba loomisprotsessist peale; toetab 

avaliku ja erasektori partnerluses selles valdkonnas liikmesriikide vahel heade tavade 

jagamist; peab sellega seoses kahetsusväärseks vastupidavust käsitleva Euroopa avaliku ja 

erasektori partnerluse lõpetamist;  

9. märgib, et massilise elektroonilise jälgimise avalikuks tulemine on näidanud vajadust 

võita tagasi kodanike usk eraelu puutumatusesse, turvalisusesse ja digitaalsete teenuste 

usaldusväärsusesse, ning rõhutab sellega seoses vajadust isikuandmete ärilisel või 

õiguskaitse eesmärgil töötlemisel rangelt järgida kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte 

ja austada põhiõigusi; tuletab sellega seoses meelde selliste olemasolevate vahendite 

tähtsust nagu vastastikuse õigusabi lepingud, milles austatakse õigusriigi põhimõtet ning 

mis vähendavad välisriikide territooriumil säilitatavatele andmetele õigusvastaselt 
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juurdepääsemise ohtu; 

10. kordab, et elektroonilist kaubandust käsitleva direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõike 1 

kohaselt ei kehtesta liikmesriigid edastamis-, säilitamis- ja veebimajutusteenuste 

osutajatele üldist kohustust jälgida teavet, mida nad edastavad või talletavad, ega üldist 

kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid; tuletab eeskätt 

meelde, et Euroopa Liidu Kohus lükkas oma otsustes C-360/10 ja C-70/10 tagasi 

meetmed, mis võimaldavad aktiivselt jälgida peaaegu kõiki asjaomaste teenuste kasutajaid 

(ühes kohtuasjas internetiteenuse osutajaid ja teises sotsiaalvõrgustike kasutajaid), ja 

täpsustas, et välistatud on ettekirjutused, milles nõutakse veebimajutusteenuse osutajalt 

üldist järelevalvet; 

 4.1.Andmepõhise majanduse loomine  

11. on seisukohal, et suurandmed, pilveteenused, asjade internet ning teadus- ja 

uuendustegevus on majandusarengus kesksel kohal ning eeldavad kogu ELi õigusloomes 

ühtset käsitlust; on veendunud, et andmekaitsealaste õigusaktide järgimine ning tõhusad 

eraelu puutumatust ja turvalisust tagavad kaitsemeetmed vastavalt isikuandmete kaitse 

üldmäärusele, sealhulgas erisätted laste kui haavatavate tarbijate kohta on väga tähtsad 

kodanike ja tarbijate usalduse suurendamiseks andmepõhise majanduse vastu; rõhutab 

vajadust suurendada teadlikkust andmete tähtsusest ja andmete jagamise tähendusest 

tarbijate jaoks seoses nende põhiõigustega ja majanduse kontekstis, ning vajadust 

sätestada eeskirjad, milles käsitletakse omandiõigust andmetele ja kodanike kontrolli oma 

isikuandmete üle; rõhutab, kui tähtis on individualiseerida teenuseid ja tooteid, mis 

peaksid olema arendatud kooskõlas andmekaitsenõuetega; nõuab eraelu kaitsvate 

vaikesätete ja lõimitud eraelukaitse edendamist, millel võiks olla positiivne mõju ka 

innovatsioonile ja majanduskasvule; rõhutab, et igasuguse andmete töötlemise puhul peab 

olema tagatud mittediskrimineeriv käsitlusviis; rõhutab, kui tähtis on riskipõhine käsitlus 

(eriti VKEde ja alustavate ettevõtjate jaoks), mis aitab vältida ebavajalikku 

halduskoormust ning tagab õiguskindluse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, 

ning samuti demokraatlik järelevalve ja pidev jälgimine avaliku sektori asutuste poolt; 

rõhutab, et isikuandmed vajavad erilist kaitset, ning tunnistab, et täiendavate 

kaitsemeetmete võtmine, nagu pseudonüümimine või anonüümimine, võib aidata 

tugevdada kaitset olukordades, kus isikuandmeid kasutavad suurandmete rakendused ja 

veebipõhiste teenuste osutajad; 

 4.2. Konkurentsivõime suurendamine koostalitlusvõime ja standardimise abil 

12. rõhutab, et igasugune isikuandmete töötlemine koostalitlusvõimel põhinevate, s.t ISA² 

programmi raames kasutatavate lahenduste kaudu peab toimuma kooskõlas ELi 

andmekaitsealaste õigusaktide nõuetega; nõuab paremat koostööd, et töötada andmepõhise 

majanduse jaoks välja ühised ülemaailmsed standardid, mis peaksid seadma esikohale 

turvalisuse, eraelu puutumatuse ja andmekaitse; rõhutab, et tähtis on kodanike õigus 

andmete ülekantavusele; 

 4.3.2. E-valitsus 

13. toetab Euroopas avalike teenuste digiteerimist, e-valitsuse, e-demokraatia ja avatud 

andmete poliitika arendamist, juurdepääsu avalikele dokumentidele ja nende dokumentide 

taaskasutamist, tuginedes läbipaistvuse põhimõttele, kehtivale ELi õigusraamistikule ja 
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rangetele andmekaitsestandarditele, nagu on ette nähtud andmekaitsereformi paketis, ning 

täielikus kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga; tuletab meelde, et e-valitsus aitab 

edendada tõelist osalust, konsulteerimist ning läbipaistvamat, vastutustundlikumat ja 

tõhusamat avalikku haldust; rõhutab sellega seoses parimate tavade vahetamise tähtsust 

kõigi asjaomaste sidusrühmade vahel; 

14. toetab e-valitsuse arendamist, sealhulgas nn ainult ühe korra põhimõtte edendamist, ning 

rõhutab, et kõik e-valitsuse algatused peavad olema kooskõlas andmekaitsereformi paketi 

nõuete ja põhimõtetega ning nende algatuste puhul peab olema tagatud kõrgetasemeline 

turvalisus, et kaitsta avalikele asutustele esitatud kodanike andmeid; 

 5.2. Rahvusvaheline mõõde 

15. tunnistab andmepõhise majanduse üleilmset olemust; tuletab meelde, et digitaalse ühtse 

turu loomine sõltub andmete vabast liikumisest Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa 

Liitu; nõuab seetõttu, et EL ja liikmesriigid võtaksid digitaalse ühtse turu strateegia 

raames kolmandate riikidega koostööd tehes koos kolmandate riikidega meetmeid selleks, 

et tagada andmekaitse kõrged standardid ja andmete turvaline rahvusvaheline edastamine 

kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja ELi väljakujunenud kohtupraktikaga. 
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