
AD\806167ET.doc PE438.276v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2009/2225(INI)

25.2.2010

ARVAMUS
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Euroopa uue digitaalse tegevuskava kindlaksmääramine: algatusest i2010 kuni 
domeenini digital.eu

(2009/2225(INI))

Arvamuse koostaja: Róża Thun Und Hohenstein



PE438.276v02-00 2/6 AD\806167ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\806167ET.doc 3/6 PE438.276v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse oma 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni tarbijate usalduse kohta 
digitaalse keskkonna vastu1,

1. märgib, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) tuleb teha kättesaadavaks 
meie ühiskonna kõikidele osadele, tunnistades samal ajal, et IKT on tulevikus 
tootlikkuse ja majandusliku konkurentsivõime peamisi tegureid ning aitab oluliselt 
kaasa ühtse turu edasisele tugevdamisele internetivaldkonnas; on arvamusel, et edu 
tagamiseks peavad digitaalse tegevuskava väljatöötamise keskmes olema tarbijad ja 
kodanikud ning tegevuskava eesmärk peab olema Euroopa saamine IKT valdkonnas 
juhtivaks ülemaailmseks partneriks;

2. toonitab, et infoühiskonna jaoks on väga oluline loomingulise infosisu tööstus kui 
kiiresti kasvav ja arenev sektor, mis aitab kaasa majanduskasvule ja tööhõivele;

3. kutsub komisjoni üles avaldama iga-aastaseid eduaruandeid teatud poliitikavahendite, 
nagu lairiba, e-kaasatuse, e-tervise, e-õppe ja e-äri rakendamise kohta liikmesriikides, 
kajastades nende vahendite innovaatilisi muudatusi, mis on tehtud eesmärgiga 
pakkuda tarbijatele parimat saadaolevat teenust IKT valdkonnas, ning töötama selle 
nimel, et võimalikult paljud valitsuse pakutavad teenused oleksid tarbijatele 
kättesaadavad veebikeskkonnas, samas tunnistades, et kodanikke tuleb kogu ELis 
harida, võimaldamaks neil IKTst täielikult kasu saada;

4. väljendab rahulolu volinik Kroesi väljendatud seisukohaga, et digitaalne tegevuskava 
on õigustatud ainult sel juhul, kui täielik juurdepääs tagatakse nii eraisikutele kui ka 
väikeettevõtetele, ning palub, et komisjon esitaks konkreetsed ettepanekud digitaalse 
lõhe vähendamiseks;

5. palub komisjonil koostöös liikmesriikidega laiendada digitaalse kirjaoskuse 
edendamise strateegiat, et kõik kodanikud oleksid võimelised oma igapäevaelus 
internetitehnoloogiat kasutama, seades eesmärgiks uute sotsiaalsete, majanduslike ja 
ettevõtlusalaste võimaluste loomise;

6. väljendab heameelt rändlust käsitlevate õigusaktide kiire rakendamise üle; toonitab, et 
edaspidigi tuleb ELis pidevalt jälgida mobiilsete kõneteenuste rändlushindasid, 
sealhulgas andmesideteenuseid, et tagada hästi toimiv, tarbijale suunatud ja 
konkurentsivõimeline siseturg;

7. toonitab, et komisjon ja liikmesriigid peaksid jätkuvalt võtma meetmeid digitaalse 
turbe parandamiseks, seades eesmärgiks teavitada kodanikke digitaalsete ohtude 
vältimise võimalustest ja suurendada nende usaldust uute tehnoloogiliste vahendite 
vastu;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0287.
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8. rõhutab vajadust ületada takistused seoses piiriülese e-kaubanduse toimimisega ning 
saavutada suurem tarbijate usaldus, töötades välja tulemusliku ühtse Euroopa 
digitaalse turu poliitika, muutes internetipõhised teenused (lisaks muudele 
internetipõhistele teenustele ka näiteks raamatute, audiovisuaalse sisu ja muusika 
allalaadimine) kooskõlas autoriõiguste eeskirjadega konkurentsivõimelisemaks, 
paremini juurdepääsetavaks, riikideüleseks ja läbipaistvamaks, pakkudes samal ajal 
võimalikult kvaliteetset tarbijakaitset ning tehes lõpu geograafilisele 
diskrimineerimisele (nt isiku asukohariigi või krediitkaardi väljastamise koha alusel);

9. toonitab, et liikmesriikides on vaja algatusi riikide elanikkonna e-oskuste 
parandamiseks; märgib, kui oluline on varustada ELi kodanikud digitaalsete 
oskustega, et aidata neil saada internetist ja digitaalses ühiskonnas osalemisest kasu
täies mahus; rõhutab, milline potentsiaal on sellel piiriülese kaubanduse ja 
digitaalteenustele juurdepääsu jaoks; 

10. tunnistab vajadust Euroopa kasutajaõiguste harta järele, et selgitada infoühiskonna 
tarbijate õigusi ja kohustusi; on arvamusel, et see peaks eelkõige hõlmama 
kasutajaõigusi, mis on seotud digitaalse sisuga, ning tagama põhilise 
koostalitlusvõime suutlikkuse (eriti avaliku halduse asutuste puhul) ja standardid, 
iseäranis just kaitsetumate kasutajate eraelu puutumatuse kaitse ja õigustega seoses 
(näiteks internetilehekülgedele juurdepääsu parandamine puuetega inimeste jaoks); 
rõhutab, et Euroopa kasutajaõiguste harta peaks käsitlema ka autorite, väljaandjate ja 
sisupakkujate intellektuaalomandit; rõhutab, et Euroopa kasutajaõiguste harta peaks 
samuti hõlmama kehtivat autoriõiguste raamistikku ning saavutama õiglase tasakaalu 
õiguste omanike õiguste ja riigi elanikkonna juurdepääsu vahel sisule (eelkõige 
loomingulisele sisule) ja teadmistele; märgib, et autoriõiguste valdkonnas kasutatavad 
sanktsioonid kui üks võimalik vahend tuleks põhimõtteliselt suunata esmalt 
ärieesmärgil ärakasutajate ja alles seejärel üksikisikute vastu;

11. toonitab, et üldine lähenemisviis on ülimalt oluline tegeledes selliste probleemidega 
nagu andmekaitse ja piraatlus; ergutab sellega seoses ELi ja Interneti Haldamise 
Foorumit tihedale koostööle;

12. toonitab tugeva digitaalse tegevuskava tähtsust seoses siseturu väljakujundamisega, nii 
haldus- ja regulatiivtakistuste eemaldamisel piiriüleses kaubanduses kui ka usalduse 
tõstmisel sidusteenuste vastu; märgib, et digitaalteenuste ja -toodete ühtne turg on 
killustunud; palub seetõttu komisjonil tegeleda digitaalse lõhega, sealhulgas 
suurendades piiriülese jõustamise ja hüvitamise tulemuslikkust; 

13. märgib, et õiguslik raamistik, mille raames liikmesriigid võivad universaalteenuseid 
toetada, on nüüdseks täielikult aegunud; kutsub komisjoni üles viivitamata esitama 
universaalteenuse kauaoodatud läbivaatamise, et ei takistataks uusi algatusi, mis 
stimuleerivad lairiba- ja kiire andmeside mobiilset ühendust; 

14. märgib, et riigiabi eeskirjad on mitmeti tõlgendatavad, mis võib mõjutada ühenduse 
toetatavaid lairibateenuseid, eelkõige ametiasutuste suutlikkust koondada oma 
võrgunõudlus ja võtta see uute investeeringute aluseks; palub komisjonil need 
probleemid kiiresti lahendada;  
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15. toonitab, kui oluline on tagada puudega lõppkasutajatele teiste lõppkasutajatega 
võrdsel tasemel juurdepääs, nagu seda nõuab Euroopa Parlament seoses 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste direktiivi läbivaatamisega; palub, et 
komisjon võtaks „tegevuskava 2015.eu” raames täielikult arvesse puudega kasutajate 
vajadusi;

16. toonitab, et uut elektroonilise side reguleerivat raamistikku on vaja täielikult 
rakendada, et saavutada elektrooniliste sidevõrkude, toodete ja teenuste 
konkurentsiturg, tugev uutesse tehnoloogiatesse investeerimise keskkond ja tõhustatud 
ühtne turg infoühiskonna jaoks; juhib tähelepanu asjaolule, et konkurentsi soodustava 
majandusliku reguleerimise saab lõpetada alles siis, kui on saavutatud täielikult 
konkurentsile rajatud turg.
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