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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

digitaalse ühtse turu lõpuleviimise kohta (2012/2030(INI))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuni 2012. aasta ettepanekut võtta vastu 
määrus elektroonilise tuvastus- ja usaldusteenuste kohta siseturu elektrooniliste tehingute 
jaoks (COM(2012)0238),

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2012. aasta teatist „Tarbijate tulemustabel näitab, kus on 
Euroopa parimad tarbijatingimused – tarbijate tulemustabeli seitsmes versioon” 
(SWD(2012)0165),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate 
õiguste tugevdamise strateegia kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta resolutsiooni siseturu 
tulemustabeli kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa 
tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225),

– võttes arvesse komisjoni talituste 22. mai 2012. aasta töödokumenti „Tarbijapoliitika 
aruanne (juuli 2010 – detsember 2011)” (SWD(2012)0132), mis on lisatud teatisele 
„Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225), 

– võttes arvesse komisjoni 2. mai 2012. aasta teatist „Lastele parema interneti loomise 
Euroopa strateegia” (COM(2012)0196);

– võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2012. aasta teatist „E-hangete strateegia” 
(COM(2012)0179),

 võttes arvesse 25. jaanuari 2012. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (COM(2012)0011),

– võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse 
loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” 
(COM(2011)0942),

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni uue tarbijapoliitika strateegia 
kohta3,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0209.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0211.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0491.
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
97/7/EÜ1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanekut võtta vastu määrus 2014.–
2020. aasta tarbijakaitseprogrammi kohta (COM(2011)0707) ja sellele lisatud dokumente 
(SEC(2011)1320 ja SEC(2011)1321),

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja 
kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta2,

– võttes arvesse 19. septembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Ühendamise Rahastu (COM(2011)0665),

– võttes arvesse komisjoni 2011. aasta oktoobri teatist „Turgude toimimine tarbijate huvides 
– kuues tarbijaturgude tulemustabel” (SEC(2011)1271),

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni tõhusama ja õiglasema 
jaekaubandusturu kohta3,

– võttes arvesse komisjoni talituste 7. aprilli 2011. aasta töödokumenti „Tarbijate 
mõjuvõimu suurendamine ELis” (SEC(2011)0469),

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2011. aasta teatist „Tarbijad tunnevad end ühtsel turul 
koduselt – viies tarbijatingimuste tulemustabel” (SEC(2011)0299),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Ülemkogule „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2010. aasta resolutsiooni reklaami mõju kohta tarbija 
käitumisele4,

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu 
väljakujundamise kohta5,

– võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2010. aasta direktiivi 2010/45/EL, millega muudetakse 
direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi arvete esitamist 
käsitlevate eeskirjade osas6,

– võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid Google’i kohtuasjades (23. märtsi 2010. aasta 
otsus ühendatud kohtuasjades C-236/08 kuni C-238/08) ja BergSpechte kohtuasjas (25. 

                                               
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0453.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0307.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0484.
5 ELT C 50E, 21.2.2012, lk 1.
6 ELT L 189, 22.7.2010, lk 1.
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märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas C-278/08), milles määratletakse mõiste „piisavalt 
informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik internetikasutaja” tavalise internetikasutajana,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
seaduste, õigus- ja haldusnormide sätete koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiiv)1,

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni tarbijakaitse kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse analüüsiaruannet suhtumise kohta piiriülestesse tehingutesse ja 
tarbijakaitsesse, mille komisjon avaldas 2010. aasta märtsis (Eurobaromeetri kiiruuring nr 
282),

– võttes arvesse komisjoni 22. oktoobri 2009. aasta teatist ettevõtja ja tarbija vahelise 
piiriülese e-kaubanduse kohta ELis (COM(2009)0557),

– võttes arvesse ELi piiriüleses e-kaubanduses sooritatud testostude hindamist, mille viisid 
Euroopa Komisjoni nimel läbi tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat ja 
YouGovPsychonomics ning mis avaldati 20. oktoobril 2009,

– võttes arvesse komisjoni talituste 22. septembri 2009. aasta töödokumenti tarbijaturgude 
tulemustabeli järelmeetmete kohta finantsteenuste jaeturul (SEC(2009)1251),

– võttes arvesse komisjoni 7. juuli 2009. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kohta 
(COM(2009)0346) ning sellele lisatud komisjoni soovituse projekti (SEC(2009)0949), 

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta teatist tarbijaõiguste jõustamise kohta 
(COM(2009)0330),

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta aruannet Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduste jõustamise eest vastutavate siseriiklike 
asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (COM(2009)0336) 
kohaldamise kohta,

– võttes arvesse komisjoni talitluste 5. märtsi 2009. aasta töödokumenti „Aruanne piiriülese 
e-kaubanduse kohta ELis” (SEC(2009)0283),

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2009. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse ja 
interneti kohta,3

                                               
1 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
2 ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 1.
3 ELT C 67E, 18.3.2010, lk 112.
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– võttes arvesse oma 13. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni direktiivi 2005/29/EÜ, mis 
käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul, ja direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta ülevõtmise, 
rakendamise ja jõustamise kohta1,

– võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni turunduse ja reklaami mõju 
kohta soolisele võrdõiguslikkusele2, 

– võttes arvesse oma 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni tarbijate usalduse kohta digitaalse 
keskkonna vastu3, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
2006/2004 tarbijakaitseseaduste jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise 
koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta5,

– võttes arvesse 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ6 siseturu teenuste kohta 
artikli 20 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (kodifitseeritud versioon)7, 

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa lepinguõiguse ja 
õigustiku läbivaatamise kohta: tulevikuplaanid8 ning 7. septembri 2006. aasta 
resolutsiooni Euroopa lepinguõiguse kohta9,

– võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
õigusliku raamistiku läbivaatamist (COM(2006)0334),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, 
mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul10,

– võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste 

                                               
1 ELT C 46 E, 24.2.2010, lk 26.
2 ELT C 295 E, 4.12.2009, lk 43.
3 ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 370.
4 ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
6 ELT L 373, 21.12.2004, lk 37.
5 ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.
6 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
7 ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.
8 ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 109.
9 ELT C 305E, 14.12.2006, lk 247.
10 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
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kättesaadavuse ja pakkumisega1,

– võttes arvesse Eurobaromeetri eriuuringut nr 342 tarbijate mõjuvõimu suurendamise 
kohta,

– võttes arvesse UNCITRALi 2005. aasta konventsiooni elektrooniliste sidevahendite 
kasutamise rahvusvaheliste lepingute kohta, UNCITRALi 2001. aasta tüüpseadust 
elektrooniliste allkirjade kohta ja UNCITRALi 1996. aasta tüüpseadust e-kaubanduse 
kohta2,

– võttes arvesse 21. novembri 2003. aasta esimest aruannet e-kaubanduse direktiivi 
kohaldamise kohta (COM(2003)0702),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 
2002/65/EÜ3, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust ja 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/619/EMÜ ning direktiive 97/7/EÜ ja 
98/27/EÜ,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi nr 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta 
siseturul5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ üksikisiku kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, nagu see on aluslepingutesse lisatud 
Euroopa Liidu lepingu artikliga 6, ja eriti selle artiklit 7 (era- ja perekonnaelu austamine), 
artiklit 21 (diskrimineerimiskeeld), artiklit 24 (lapse õigused), artiklit 25 (eakate õigused), 
artiklit 26 (puuetega inimeste integreerimine ühiskonda) ja artiklit 38 (tarbijakaitse),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9, milles sätestatakse, et „oma 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse kõrge tööhõive 
taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse 
ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid”,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 11, milles sätestatakse, et 
ühenduse poliitika ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse peab integreerima 
keskkonnakaitse nõuded, eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist,

                                               
1 ELT L 373, 21.12.2004, lk 37.
2 http://www.un.or.at/unictral
3 EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16.
4 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
5 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
6 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
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– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 12, milles sätestatakse, et liidu 
ülejäänud poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse 
tarbijakaitse nõudeid,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26 
üldhuviteenuste (üldist majandushuvi pakkuvate teenuste) kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, regionaalarengukomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, 
õiguskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-
0000/2012), 

A. arvestades, et digitaalse ühtse turu väljakujundamine on oluline tingimus ELi maailma 
kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamiliseks teadmistepõhiseks majanduseks 
muutmisel;

B. arvestades, et e-kaubandus ja internetipõhised teenused on oluline jõud internetis ning et 
need on vajalikud siseturul strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamise jaoks, millest 
saavad kasu nii kodanikud kui ka ettevõtjad; 

C. arvestades, et 99% kõigist Euroopa ettevõtjatest on VKEd, kes pakuvad 85% 
töökohtadest, ning VKEd on seega Euroopa majanduse vedavaks jõuks, mistõttu on 
nemad peamiselt vastutavad jõukuse loomise ja majanduskasvu ning innovatsiooni ja 
teadus- ja arendustegevuste eest;

D. arvestades, et oma internetimajandust arendanud ettevõtjad on teistest selgelt enam 
arenenud ning et praeguse majanduskriisi tingimustes on töötav põlvkond VKEdest 
praktiliselt sõltuvuses, on tähtis eemaldada internetipõhise kaubanduse takistused;

E. arvestades, et siseturu tulemusliku toimimise saavutamine täidaks Lissaboni tegevuskava 
majanduskasvu, tööhõive ja konkurentsivõime suurendamise eesmärgid selleks, et 
teenindada ELi 500 miljonit tarbijat;

F. arvestades, et Euroopas on 75 miljonit puudega inimest ning et nendel inimestel peaks 
olema samuti täielik juurdepääs siseturule;

G. arvestades, et e-kaubandus võimaldab tarbijatel madalamatest hindadest ja laiemast 
valikust kasu saada, kuid 60% veebilehtedest on praegusel hetkel sobimatud piiriüleste 
internetipõhiste tehingute sooritamiseks ning tarbijate ja ettevõtjate usaldus digitaalse 
keskkonna vastu on endiselt madal; 

H. arvestades, et ELi digitaalse turu killustatus ohustab ühenduse õigustikust tulenevaid 
õigusi, sest tarbijatel ja ettevõtjatel on vähene õiguskindlus seoses piiriülese e-
kaubandusega, mis tuleneb liiga suure hulga õigussätete olemasolust, mis kehtestavad 
vastuolulisi nõudeid, on tekkinud olukord, mis ei võimalda ettevõtjatel, ametiasutustel või 
tarbijatel selgetest ja rakendatavatest eeskirjadest kasu saada; 
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I. arvestades, et praegusel hetkel mitmetes valdkondades olemasoleva õigusliku killustatuse 
ületamine on oluline selleks, et saavutada täielik ja reaalne digitaalne ühtne turg;

J. arvestades, et e-kaubandus ja internetipõhised teenused soodustavad ökoloogilise ühtse 
turu arengut madala süsinikusisaldusega ja keskkonnahoidlike tehnoloogiate, 
keskkonnastandardite ja -märgiste kasutamise kaudu;

Digitaalne ühtne turg majanduskasvu ja tööhõive heaks

1. kinnitab, et majanduskriisi tingimustes tuleb rakendada meetmeid majanduskasvu ja 
töökohtade loomise soodustamiseks, ning rõhutab, digitaalse ühtse turu väljakujundamine 
oleks oluline areng selle eesmärgi saavutamiseks; palub komisjonil seetõttu rakendada 
digitaalse ühtse turu käivitamise ja väljakujundamise kava;

2. tunneb heameelt komisjoni 11. jaanuaril 2012. aastal avaldatud uue e-kaubanduse ja 
internetipõhiste teenuste teatise üle, mille eesmärk on välja arendada ühtne raamistik e-
kaubanduse jaoks, suurendades usaldust ning laiendades e-kaubandust ja internetipõhiseid 
teenuseid ettevõtjatevahelistele (B2B), ettevõtjate ja klientide vahelistele (B2C), 
klientidevahelistele (C2C) ja valitsusasutustevahelistele (G2G) sektoritele;

3. palub komisjonil kohaldada oma internetipõhistele toodetele ja infosisule piiriülese 
juurdepääsu soodustamise tegevuskava, seda arendada ja sellele tõhusad järelmeetmed 
kehtestada ning palub esitada selle soodustamiseks läbiva kava rakendamise tegevuskava, 
mis tagab digitaalse ühtse turu arengu ja pikaajalise majanduskasvu, konkurentsivõime ja 
töökohtade loomise edendamise, kohandades samas Euroopa majandust tänasele 
ülemaailmsele majandusele;

4. rõhutab, et killustatus ja õiguskindluse puudumine on digitaalse ühtse turu peamisteks 
probleemideks ning on vaja tegeleda eeskirjade vastuolulise jõustamisega liikmesriikides;

5. rõhutab, et e-kaubanduse direktiiv on digitaalse ühtse turu nurgakivi ning et selle direktiivi 
läbivaatamine ei ole vajalik; tunneb samas heameelt komisjoni algatuse üle selle 
kohaldamise parandamiseks ja selgituste esitamiseks, nt seoses teavitamise ja meetmete 
võtmise korraga;

VKEd

6. rõhutab, et VKEd moodustavad Euroopa majanduse selgroo ning seetõttu on tegevuskava 
väljatöötamine oluline nende digitaalsele ühtsele turule integreerimise jaoks; rõhutab, et 
digitaalse majanduse ja digitaalse ühtse turu võimaluste ärakasutamine innovatsiooni ja 
IKT aruka kasutamise kaudu oleks suureks abiks VKEdele praegusest kriisist väljapääsu 
võimaldamisel ning majanduskasvu ja töökohtade loomisel;

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel vastavalt selline tegevuskava välja töötada, mis 
põhineks VKEde digitaalsetesse väärtusahelatesse integreerimise edendamisel, rakendades 
meetmeid ja algatusi, mis julgustavad IKT arukat kasutamist innovatsiooni ja 
konkurentsivõime jaoks, ning e-oskuste arendamist, samuti muutma internetimajanduse 
eeliste ja potentsiaali kohta enam teavet kättesaadavaks, nt Euroopa e-kaubanduse 
tugivõrgustiku kaudu, võimaldades muu hulgas finantsabi pakkumist innovatiivsete 
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VKEde jaoks;

8. palub komisjonil välja töötada strateegia, et suurendada Euroopas digitaalset ettevõtlust, 
mis keskendub innovatiivsetele ja dünaamilistele VKEdele kõikidest sektoritest, et tagada 
kõrge majanduskasvu potentsiaal ja innovatsioon ning luua uusi töökohti Euroopas; 

9. palub komisjonil ja liikmesriikidel kehtestada meetmed, mis on suunatud innovatiivsetele 
VKEdele finantsabi pakkumisele olemasolevate programmide kaudu, nagu 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi, ettevõtete ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programmi ja teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 kaudu, samuti kavandatud 
riskikapitalifondide määruse kaudu;

Digitaalse ühtse turu järelejäänud takistuste ületamine 

10. palub komisjonil leida lahendused ELi kullerteenuste raamistiku parandamiseks viisil, mis 
võimaldaks nii ettevõtjatel kui ka tarbijatel digitaalsest ühtsest turust täielikult kasu saada; 
rõhutab, et käesolev raamistik peaks tagama juurdepääsu, usaldusväärse ja kiire 
kohaletoimetamise, sõbraliku teeninduse, tõhusa ja läbipaistva tagastussüsteemi ja 
madalamad hinnad piiriülestele kullerteenustele;

11. palub komisjonil ja liikmesriikidel uurida käibemaksu reeglite lihtsustamise ja 
ühtlustamise võimalust piiriülestes internetipõhistes tehingutes ning määrade ja korra 
ulatuslikumat üleliidulist lihtsustamise ja ühtlustamise võimalikkust ning vähendada 
bürokraatiat, et tagada lihtsam, kergem ja tõhusam süsteem; rõhutab, et digitaalsete 
toodete, nagu e-raamatute suhtes peaksid kehtima samad käibemaksumäärad kui vastavate 
füüsiliste toodete suhtes; 

12. tunneb heameelt kaardi-, interneti- ja mobiilimakseid käsitleva komisjoni rohelise raamatu 
üle; palub komisjonil ja liikmesriikidel välja töötada sobilikud meetmed ja neid 
kohaldada, et saavutada täielikult ja tõhusalt integreeritud, konkurentsivõimeline, 
innovatiivne, neutraalne ja ohutu ELi õigusraamistik internetipõhiste ja mobiilimaksete 
jaoks;

13. rõhutab, et privaatsus ja andmeturve on tarbijate peamised mured ning need kipuvad neid 
heidutama internetist ostude tegemisest; peab vajalikuks olemasolevate andmekaitsealaste 
õigusaktide kohandamist uutele ülesannetele ja innovatsioonile praeguste ja tulevaste 
tehnoloogiliste arengute valdkonnas, nt pilvandmetöötluses; 

14. tunneb seetõttu heameelt komisjoni kavandatava uue andmekaitsemääruse üle ning 
rõhutab uue määruse temaatilise heakskiitmise ja rakendamise vajadust vormis, mis 
hoolimata privaatsuse ja põhiõiguste kaitsmisest võimaldab piisavat paindlikkust 
ettevõtjatele, et võimaldada neil oma äritegevuse arendamist suuremate kuludeta, 
pakkudes neile samas ka halduskoorma lihtsustamist ja vähendamist;

15. palub komisjonil intellektuaalomandi õigusi reguleeriva õigusraamistiku ajakohastamist, 
tehes Euroopa intellektuaalomandi õiguste strateegia ettepaneku ja seda kiiresti 
rakendades, ning ootab tema ettepanekut sellel teemal; 
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16. mõistab tugevalt hukka klientide mis tahes diskrimineerimise nende rahvuse ja elukoha 
alusel, tuletades meelde teenuste direktiivi (2006/123/EL) artikli 20 lõiget 2, ning palub 
komisjonil ja liikmesriikidel tagada selle direktiivi täielik kohaldamine;

Digitaalse ühtse turu suhtes kindluse ja usalduse ülesehitamine

17. rõhutab, et tarbijaõiguste direktiiv märgib olulist edusammu õiguskindluse suurendamise 
tähenduses tarbijate ja ettevõtjate jaoks internetipõhistes tehingutes ning tänasel päeval on 
see üks peamisi tarbijakaitsevahendeid internetipõhistes teenustes; palub liikmesriikidel 
tagada selle tõhus ja kiire rakendamine; 

18. palub komisjonil ja liikmesriikidel välja töötada tõhusad vahendid, nagu tarbijakaitse 
koostöövõrgustik, ja suunata neile rohkem rahalisi vahendeid, tagamaks, et 
internetipõhised kauplejad kohaldavad läbipaistvuse ja ebaausate äritavade suhtes 
kehtivaid Euroopa eeskirju, millega tagatakse tarbijakaitse kõrge tase;

19. palub komisjonil kaasata digitaalse ühtse turu poliitikasse tarbija juurdepääsu element, et 
tagada, et kõikidel kodanike rühmadel on juurdepääs digitaalsele ühtsele turule ning et nad 
saavad sellest täielikult kasu;

20. toonitab, et liikmesriikides on vaja algatusi riikide elanikkonna e-oskuste parandamiseks; 

21. tunnistab Euroopa kasutajaõiguste harta tähtsust, mis selgitaks infoühiskonna tarbijate 
õigusi ja kohustusi; 

22. rõhutab, kui vajalik on luua Euroopa usalduslogo, mis tagaks, et internetis tegutsev 
ettevõtja austab täielikult ELi õigusakte; see peaks olema lihtne ja hästi struktureeritud 
ning peaks sisaldama infosisu, mis annab e-kaubanduse jaoks lisandväärtust, suurendades 
seega kindlust ja läbipaistvust, ning tarbijate ja ettevõtete jaoks õiguskindlust teabe näol;

23. tunneb heameelt vaidluste kohtuvälise lahendamise ja vaidluste veebipõhise lahendamise 
alaste seadusandlike ettepanekute üle ning rõhutab nende tõhusa vastuvõtmise tähtsust;

24. rõõmustab väga komisjoni teatise „Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia” 
üle ning julgustab liikmesriike edendama uute tehnoloogiliste arengute hariduslikku 
kasutamist;

25. palub komisjonil tagada, et valikturustuse eeskirju kohaldataks nõuetekohaselt, et vältida 
kuritarvitusi;

Aluse loomine konkurentsivõimelisemale Euroopale 

27. palub liikmesriikidel teabe- ja kommunikatsioonitaristute arendamist tugevdada ja 
hõlbustada; tunneb heameelt uue Euroopa Ühendamise Rahastu algatuse üle, kuna see 
saab määravaks Euroopa digitaalse arengukava 2020. aasta eesmärkide tõhusal 
rakendamisel, mis eeldab juurdepääsu lairibaühendusele kõigi jaoks;

28. tunneb heameelt komisjoni 20. aprillil 2012. aastal avaldatud e-hankeid käsitleva teatise 
üle; rõhutab, et e-hanked lihtsustavad hankemenetluse läbiviimist, pakuvad läbipaistvust, 
vähendavad koormust ja kulusid, suurendavad VKEde osalemist ning tagavad parema 
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kvaliteedi ja madalamad hinnad;

29. tunneb heameelt elektroonilise identifitseerimise, autentimise ja allkirjastamise määruse 
ettepaneku üle;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa on praegu vastamisi suurte probleemidega. Majanduskriis on meie majandust, meie 
riike, meie ühiskondi ja meie perekondi tõsiselt mõjutanud. Me oleme vastamisi 
keerulisemate tingimustega kui kunagi varem ning me vajame poliitilist arutelu ja debatti 
ideede üle. Iga kriis, iga etapp, nagu see, milles me praegu elame, on samuti võimalus teha 
parandusi, mõelda järele, mis olid meid käesoleva olukorrani viinud põhjused, tehtud vigasid 
parandada, areneda ja seega vajalikke muudatusi teha. Kõige keerulisemad olud on seega 
parimaks reformide elluviimise võimaluseks, et end taas leida ja seega paremasse olukorda 
areneda.

Me elame samuti suurte ja enneolematute sotsiaalsete, majanduslike ja tehnoloogiliste 
sündmuste ajajärgul. Nn digitaalne revolutsioon on meile elu mitmel viisil oluliselt muutnud. 
Uued kaubanduse, teiste isikutega suhtlemise, teabe otsimise, toodete ja hindade võrdlemise 
ja õppimise vormid on muu hulgas oluliselt muutunud viisil, mida me ei oleks paari aasta eest 
ilmselt kujutledagi osanud. 

Digitaalne revolutsioon on muutnud seda, kuidas ettevõtted töötavad, ja internetimajanduse 
mõju on olnud viimastel aastatel hiiglaslik. Kasu ja võimalused majanduskasvuks, töökohtade 
loomine, tarbijate võimalused, toodete mitmekesisus, taskukohased hinnad ja võimalused 
ettevõtjate jaoks on olnud mõõtmatud. Seda kinnitavad selgelt ka arvandmed: mõnes G8-riigis 
on internet moodustanud viimase viie aasta jooksul 20% majanduskasvust ja 25% loodud 
töökohtadest. Iga töökoha kohta, mis „veebivälises” maailmas kaob, loob internetisektor 2,6 
uut töökohta. Ettevõtjad, kes kasutavad ära internet täieliku potentsiaali, loovad enam kui 
kaks korda rohkem töökohti kui ettevõtjad, kes seda ei tee. Valdkonnapõhiselt mõõdetuna on 
internetiga seotud tarbimine ja kulutused nüüdseks suuremad kui põllumajanduses ja 
energiasektoris. Ning see jätkab kasvamist.

Vastavalt BCG uuringule „G20 internetimajandus” on 2016. aastaks ülemaailmaliselt 3 
miljardit internetikasutajat ning internetimajandus saavutab G20 majanduses mahu 4,2 triljoni 
dollarit. Kui see oleks riigi majandus, oleks internetimajandus maailma viie suurima seas
USA, Hiina, Jaapani ja India järel ning Saksamaa ees. G20 lõikes on selle maht juba 4,1 
protsenti SKPst või 2,3 triljonit dollarit 2010. aastal, minnes seega mööda Itaalia ja Brasiilia 
majandusest. Internet moodustab mõnes riigis kuni 8 protsenti SKPst, mis soodustab 
majanduskasvu ja loob töökohti.

Samas ei ole Euroopa Liidus digitaalne ühtne turg nii palju arenenud, kui oleks võinud, ning 
me ei ole kõiki digitaalse majanduse eeliseid ära kasutanud. Praegune õiguslik killustatus 
toimib takistava asjaoluna nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks, kui nad kaaluvad piiriülese 
kauplemise alustamist. Euroopas piiriüleselt tegutsevad ettevõtjad peavad arvestama 27 
erineva eeskirjade komplektiga olulistes valdkondades, nagu käibemaks, postiteenused või 
intellektuaalomandi õigused, kui tuua mõni näide, mis tähendab väga kõrgeid kulusid 
üleeuroopalise ettevõtte loomisel, mis ei ole mõnikord taskukohane, eelkõige VKEde jaoks. 
Euroopa liidus liigitatakse 99% ettevõtetest VKEdeks. Nad on ELi majanduse selgroog, kuna 
nad loovad 85% töökohtadest.
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Digitaalne majandus võib olla nende arengu jaoks oluline ja võib aidata neil leida kriisist 
väljapääs. Seetõttu on tähtis need takistused ületada ja pakkuda neile uusi võimalusi ning 
majanduskasvu ja töökohtade loomist stimuleerida.

Teisalt on sama tähtis tarbijate digitaalsest ühtsest turust täielikult kasusaamise võimaluse 
vähenemine. Kuna paljud veebipoed ei ole valmis ülalmainitud põhjustel kõigi ELi riikide 
tarbijatele müüma, on internetipõhised tehingud tihti katkenud, kui tarbija elab väljaspool 
teatavat turgu. Üldiselt nurjub 61% kõikidest piiriülestest tellimustest selle asjaolu tõttu.

Vastavalt viimasele tarbijaturgude tulemustabelile ja selle uuringule kaupade müügi kohta e-
kaubanduse kaudu, võivad tarbijad saavutada säästu 13 kategoorias 15-st, mille kohta 
hinnaandmeid koguti. Uuring näitab samuti, et tarbijatel on vähemalt kohekordne 
valikuvõimalus veebis oste tehes kui veebiväliselt ostes. Kui nad teevad oste üle kogu ELi, on 
neil vähemalt 16 korda rohkem tooteid, mille hulgast valida. Internetis ostes võidavad tarbijad 
igal aastal juba praegu umbes 11,7 miljardit eurot ainult ostetud kaupade arvelt (mis 
moodustab 0,12% ELi SKPst). Kui e-kaubandus kasvaks 15% võrra jaemüügisektori 
kogumahust ning kaotataks ühtse turu takistused, oleks tarbijaheaolu kogukasu umbes 204 
miljardit eurot (mis moodustab 1,7% ELi SKPst). See on neli korda suurem summa kui 
olukorras, kus jätkub turu killustatus riigipiiride alusel. Kaks kolmandikku tarbijaheaolu 
kasust tuleneb suurenenud valikust veebis, mis on oluliselt suurem piiriüleselt.

Euroopa on teelahkmel oma tulevase majandusarengu mõttes ning me peame otsustama oma 
ettevõtjate jaoks hea ärikeskkonna või vaenuliku keskkonna võimaldamise vahel. Me 
peaksime otsustama, kas me valime takistusteta Euroopa või jääme kinni Euroopasse, mis 
takistab ettevõtete ja töökohtade loomist. 

Käesoleval aastal tähistame ühtse turu loomise 20. aastapäeva ning me peaksime andma oma 
majandusele signaali, mis algataks digitaalse ühtse turu loomise. Eelmise sajandi 80. ja 90. 
aastatel tekitas nelja vabaduse realiseerumine suuri võimalusi. Tänasel päeval looks ühtse turu 
laiendamine digitaalseks ühtseks turuks neid palju juurde. Digitaalne revolutsioon pakub meie 
majandusele, meie ettevõtjatele ja kodanikele digitaalse ühtse turu kaudu võimalust 
majanduskasvu ja töökohtade loomiseks.

Euroopa institutsioonid on viimase kahe aasta jooksul selles suhtes mitmeid algatusi välja 
arendanud: erinevaid Euroopa Komisjoni teatisi ja Euroopa Parlamendi raporteid. Siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjon on loonud isegi asjakohase digitaalse ühtse turu ja e-kaubanduse 
töörühma, mis analüüsib takistusi ja kavandab konkreetseid tegevusi, et praegust olukorda 
parandada. Kuid me peame minema veelgi kaugemale. On vaja spetsiifilisemaid poliitilisi 
ettepanekuid, mis praegust olukord põhjalikumalt reformiksid.

Euroopa liigub tööstuslikust ajastust kiiresti üle ülemaailmalisele, võrgupõhistel teadmistel ja 
teenustel põhinevale majandusele. See tähendab vältimatuid muudatusi mitte ainult 
majanduses, vaid ka teistsugusele ajastule mõeldud institutsioonides ja süsteemides. 
Rõhutades uute tehnoloogiate ning hariduse, oskuste ja elukestva õppe muutusi loova jõu 
otsustavat tähtsust, üritatakse käesoleva algatuse abil arutelu stimuleerida ja keskendada
avalikkuse tähelepanu teemadele, mis on eduka teadmistepõhise majanduse keskmes.

Raportöör avaldab heameelt viie meetmesoovituse esitamise üle poliitika ja praktika 
arendamiseks komisjoni teatise „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu 
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vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” valdkonnas, kuid ta sooviks 
põhjalikumat analüüsi järgmises neljas üksteisega ühendatud punktis.

1. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

EL on palju ära teinud, et parandada VKEde olukorda, kuid endiselt jääb palju teha, et 
vähendada bürokraatiat, lihtsustada juurdepääsu finantsinstrumentidele ja parandada VKEde 
juurdepääsu Euroopa ja rahvusvahelistele turgudele. Olemas on umbes 23 miljonit väikest ja 
keskmise suurusega ettevõtjat, mis moodustavad 99% Euroopa ettevõtjatest ja loovad 85% 
töökohtadest. Need esindavad majanduskasvu, innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse 
integratsiooni peamisi liikumapanevaid jõudusid. IKT, nagu on tunnistatud Euroopa Liidu 
digitaalses tegevuskavas, mis on strateegia „Euroopa 2020” üks juhtalgatustest, on oluliselt 
majanduskasvu ja VKEde sektoris tootlikkust suurendanud ning sellest tulenevalt kodanike ja 
tarbijate heaolu parandanud. Innovatiivsetel VKEdel on eriline roll innovatsiooni ja 
majanduskasvu loomises, võimaldades uutel muutvatel tehnoloogiatel taaskäivitada nii 
tööstuste kui ka avaliku sektori tootlikkust, tõhusust ja konkurentsivõimet. Innovatiivsed 
ettevõtjad on juba praegu Euroopa majanduskasvu vedavaks jõuks, kuna IKT-sektor 
moodustab umbes 25% SKP kasvust.

VKEd, mis kasutavad intensiivselt tehnoloogiat, mitte ainult ei kasva kaks korda kiiremini 
ega ekspordi kaks korda rohkem kui nende konkurendid, vaid loovad ka kaks korda enam 
töökohti. Suuremat tehnoloogiakasutust on vaja kõigi sektorite kõigis ettevõtetes. McKinsey 
Global Institute’i uuringu kohaselt tuleneb 75% internetis loodud majanduslikust 
lisandväärtusest traditsionaalsetest ettevõtetest, kes kasutavad internetipõhiseid tehnoloogiaid, 
et oma äri jooksvaid kulusid vähendada.

2. Digitaalse ühtse turu järelejäänud takistuste ületamine. Digitaalne ühtne turg võib 
aidata kaasa paljude ELi poliitiliste eesmärkide saavutamisele, sh strateegia „Euroopa 2020” 
Euroopa tööturgude ajakohastamise ja majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmise 
eesmärkide saavutamisel. Praegusel hetkel on meil ühe digitaalse ühtse turu asemel 27 turgu. 
Praeguseid eeskirju peab uuendama, et muuta ühtne digitaalne turg võimalikuks. ELi 
digitaalse ühtse turu killustatud iseloom takistab paljudel VKEdel internetist ja IKTdest kasu 
saamast, kuna neil ei ole võimalik kanda samu õiguslikke, maksunduslikke ja/või 
haldusalaseid koormaid kui suurtel ettevõtjatel. Järelmeetmete tegevuskava esitamine on 
muude meetmete hulgas vältimatu tingimus, kui Euroopa loodab kasu saada digitaalse ühtse 
turu potentsiaalist majandussektoris, kus otsustatakse tulevane konkurentsivõime, töökohtade 
loomine ja tootlikkus, milleks tuleb

 kiirendada ülikiire lairibaühenduse levikut ja rakendamist; 
 luua usaldusväärsed, ohutud ja tõhusad maksesüsteemid; 
 ühtlustada ja lihtsustada keerukaid ja kattuvaid käibemaksusüsteeme; 
 vähendada piiriüleseid transporditasusid ning suurendada kohaletoimetamise kindlust; 
 arendada välja üleeuroopaline ühtlustatud eeskirjadega andmekaitse õigusraamistik, mis 

võtab arvesse uusi tehnoloogiaid, nagu pilvandmetöötlus;
 esitada intellektuaalomandi õiguse Euroopa strateegia;
 tagada teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 nõuetekohane kohaldamine.
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3. Digitaalse ühtse turu suhtes kindluse ja usalduse ülesehitamine. Usaldus on e-teenuste 
ja internetipõhiste teenuste kasvu edu üks oluline tingimus. Täiendavad meetmed e-
kaubanduse kasvu stimuleerimiseks usalduse loomise kaudu on kohustuslikud. Internetipõhise 
kauplemiskoha loomiseks, mida tarbijad usaldada saaksid, tagades läbipaistvuse, turvalisuse 
ja kasutajate õiguste kaitse. Olulisemad statistilised näitajad kõnelevad enda eest ning peaksid 
poliitikakujundajate seas häiret andma:

 EL on ülikiire lairibaühenduse leviku poolest endiselt väga nõrgal positsioonil, kuna ainult 
0,9% ühendustest töötavad kiirusel 100 Mb/s, mis on kaugel digitaalse tegevuskava 
ülikiire interneti 50%-lise leviku 2020. aasta eesmärgist; 

 Euroopa ei koolita piisavalt IKT-spetsialiste ning 2015. aastaks ennustatakse 700 000 
digitaalsete oskustega spetsialisti puudumist ning seda ajalooliselt suurimal tasemel 10,2% 
ja murettekitavad 22,4% noorte seas; 

 vähemalt iga teine Euroopa tarbija ei ole huvitatud piiriüleste tehingute tegemisest, kuna 
ta muretseb kohaletoimetamise turvalisuse pärast, mis on keskmiselt kaks korda suurem 
kui siseriiklike saadetiste puhul; 

 35% interneti kasutajatest väldivad internetis ostmist, kuna muretsevad maksete 
turvalisuse, õiguskindluse puudumise jms asjaolude pärast.

Tõhusa Euroopa usaldusmärgise loomine oleks järgmine samm ülalmainitud meetmete 
edasiarendamisel ning sellega vaidluste kohtuvälise lahendamise ja vaidluste veebipõhise 
lahendamise tõhusate mehhanismide kehtestamisel või täiendavate rakendusinstrumentide 
jõustamisel. Tõhusa e-allkirja süsteemi vastuvõtmine oleks usalduse edendamise jaoks 
oluline, samuti ELi internetiõiguste koodeksi koostamine ja ELi kasutajate õigustest paremini 
teavitamine.

4. Aluse loomine konkurentsivõimelisemale Euroopale. Mahajäämus IKT ja innovatsiooni 
alal oleks olnud laastav, eriti pikaajaliste tagajärgede tähenduses. See on ka põhjus, miks 
digitaalne ühtne turg peab esimese prioriteedina muutuma allikaks, mis pakub ärikeskkonda, 
mis hõlbustab ettevõtete investeeringuid teadus- ja arendustöösse. Meetmed, nagu Euroopa 
Ühendamise Rahastu, e-hange ja e-allkirja suunised, oleksid muu hulgas olulised 
katalüsaatorid tehnoloogiliste arengute ja ettevõtete innovatsioonile aluse loomisel. 

Raportöör on seisukohal, et olemasolevate ELi eeskirjade kohaldamine ja kohandamine 
digitaalse ühtse turu väljatöötamisele, mis aitaks Euroopal ülemaailmsel turul oma 
konkurentidega võrdseks vastaseks saada ning mis aitaks tal ka praegustest finantskriisidest 
varasemast tugevamana väljuda ja end 21. sajandi maailma majanduse proovikivide jaoks 
valmis seada.


