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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et internetiteenuseid pakutakse piiriüleselt ning Euroopa digitaalarengu 
tegevuskavale kohaselt vajavad need seetõttu kooskõlastatud meetmeid;

2. märgib, et Euroopa turg, kus peaaegu 500 miljonit inimest on ühendatud kiire 
lairibaühendusega, toimiks siseturu arendamise võtmetegurina; rõhutab vajadust ühendada 
digitaalne tegevuskava uute teenuste pakkumisega, nt e-kaubanduse, e-tervishoiu, e-õppe, 
e-panganduse ja e-valitsuse teenused;

3. tuletab meelde, et digitaalne ühtne turg, kus teenused saavad vabalt liikuda 500 miljoni 
tarbijaga turul, on konkurentsivõime ja majanduskasvu tähtis edasiviiv jõud, mis loob 
kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti ja kiirendab ELi lähenemist teadmistepõhisele 
majandusele;

4. rõhutab, et lairibaühendusel ja internetil on majanduskasvu, teadmistepõhise ühiskonna, 
töökohtade loomise, innovatsiooni ja Euroopa konkurentsivõime ning e-kaubanduse ja 
internetipõhiste teenuste edendamise seisukohalt oluline roll; rõhutab, et tarbijad ja 
ettevõtjad vajavad interneti eeliste täielikuks ärakasutamiseks juurdepääsu 
lairibaühendusele;

5. rõhutab, et rohkem konkurentsivõimet, läbipaistvust seoses andmeliikluse juhtimise ja 
teenuse kvaliteediga ning teenusepakkuja vahetamise hõlpsus kuuluvad minimaalselt 
vajalike tingimuste hulka, mis aitavad tagada võrgu neutraalsuse; väljendab uuesti toetust 
avatud internetile, kus sisu ja üksikuid äriteenuseid ei ole võimalik blokeerida; viitab 
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti töö tulemustele ja väljendab arvamust, et 
võrgu neutraalsuse tagamiseks tuleb võtta täiendavaid meetmeid;

6. rõhutab taas võrgu neutraalsusest loobumisel tekkivaid võimalikke probleeme, sh 
konkurentsivastane käitumine, innovatsiooni blokeerimine, sõnavabaduse piiramine, 
tarbijateadlikkuse puudumine ja eraelu puutumatuse rikkumine, ning asjaolu, et võrgu 
neutraalsuse puudumine kahjustab ettevõtjaid, tarbijaid ja ühiskonda tervikuna;

7. rõhutab, et Euroopa digitaalse ühtse turu arengu seisukohast on tähtis jätkata pingutusi, et 
võimaldada paikse ja mobiilse internetiühenduse edendamise ja järgmise põlvkonna 
infrastruktuuri kasutuselevõtu kaudu kõigile tarbijatele kõiki piirkondi hõlmavat ja kiiret 
lairibaühendust; rõhutab, et selleks tuleb töötada välja poliitika, mis toetab juurdepääsu 
konkurentsivõimelistel tingimustel;

8. rõhutab, et täies ulatuses toimiva digitaalse ühtse turu lõpuleviimine nõuab kooskõlastatud 
jõupingutusi selleks, et tagada võrgule juurdepääs ning selleks vajalikud oskused 
kõikidele kodanikele nende vanusest, elukohast, haridusest ja soost olenemata; 

9. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid annaksid uue hoo Euroopa kiire ja ülikiire 
lairibaühenduse strateegiale ja ajakohastaksid selle eesmärgid;
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10. rõhutab, et digitaalne pädevus on konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu arengu jaoks 
keskse tähtsusega ja kõikidele eurooplastele tuleks anda võimalused asjakohaste 
digitaalsete oskuste omandamiseks; rõhutab olulise tähtsusega kohustust vähendada 2015. 
aastaks digitaalse kirjaoskuse ja pädevuse lõhesid poole võrra;

11. tunnistab vajadust luua võimalused kodanike usalduse suurendamiseks internetikeskkonna 
vastu ning tagada isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, sõna- ja teabevabadus, sh 
geograafiliste, tehniliste ja organisatoorsete takistuste kõrvaldamine seoses 
õiguskaitsevahenditega;

12. on veendunud, et eraelu puutumatuse kaitse ei ole mitte üksnes Euroopa Liidu 
põhiväärtus, vaid täidab lisaks keskset rolli väga vajaliku kasutajate usalduse 
suurendamisel digitaalse keskkonna vastu, et oleks võimalik digitaalne ühtne turg 
täielikult välja arendada; kiidab seetõttu heaks komisjoni ettepanekud andmekaitse 
direktiivi kohandamiseks praeguse digitaalse keskkonnaga, edendades sel viisil 
internetikeskkonna uuenduslikku olemust ja hoogustades paljulubavate uute 
tehnoloogiate, näiteks pilvandmetöötluse arendamist;

13. rõhutab, et digitaalne turg peaks selle sektori ettevõtluse ja arenguvõimaluste 
avardamiseks olema võimalikult paindlik;

14. nõuab Euroopa integreeritud kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turgu; nõuab samal ajal 
e-arvete jaoks soodsamat raamistiku loomist; rõhutab mõlemal juhul koostalitlusvõime ja 
avatud standardite tähtsust, et edendada võimalikult suures ulatuses turu potentsiaali ja 
konkurentsivõimet;

15. rõhutab, et hästitoimiv digitaalne majandus on kogu ELi majanduse hea toimimise eeldus; 
märgib siiski, et digitaalteenuste vaba liikumist takistavad praegu tõsiselt killustatud 
eeskirjad liikmesriikide tasandil, kus ettevõtjad kohtavad piiriüleste müügitehingute puhul 
Euroopa Liidus arvukalt takistusi, mida põhjustavad peamiselt liikmesriigi tasandil 
kehtestatud eeskirjade erinevused sellistes valdkondades nagu tarbijakaitse, käibemaks, 
konkreetsete toodetega seotud eeskirjad ja rahaülekanded; kutsub ELi institutsioone üles 
pühenduma rohkem võetud kohustuse täitmisele kaotada 2015. aastaks piiriüleste 
veebitehingute peamised regulatiivsed takistused; kutsub komisjoni üles jätkama 
sihipäraste seadusandlike meetmete esitamist peamiste takistuste kõrvaldamiseks;

16. rõhutab käibemaksu ühtsete kontaktpunktide tähtsust piiriülese e-kaubanduse 
hõlbustamisel VKEde jaoks ja e-arvete kasutuselevõtu edendamisel; juhib siiski 
tähelepanu asjaolule, et sellised ühtsed kontaktpunktid tuleks luua ainult olemasolevate 
institutsioonide raames, suurendamata selleks maksumaksjate kulusid;

17. kiidab heaks komisjoni seadusandliku ettepaneku määruse vastuvõtmiseks e-identimise ja 
e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul, mis hõlmab teavitatud e-
identimise süsteemide vastastikust tunnustamist ja aktsepteerimist ELis ning millel on 
potentsiaali võimaldada turvalist ja terviklikku elektroonilist suhtlust ettevõtjate, kodanike 
ja ametiasutuste vahel, suurendades sellega avaliku ja erasektori internetipõhiste teenuste, 
e-äri ja e-kaubanduse tõhusust ELis;

18. rõhutab ühtlustatud lähenemisviisi tähtsust eranditele ja piirangutele autoriõiguste 
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valdkonnas ning kaubamärkide ja patentide ühtlustatud kohustuslike erandite tähtsust, mis 
toob sageli kasu teadlastele ja arendajatele, et tagada uute innovaatiliste teenuste hõlpsam 
arendamine, kasutusele- ja omaksvõtmine tarbijate poolt ning õiguskindlus 
uurimismeeskondade, uuendajate, kunstnike ja kasutajate jaoks, mida on vaja Euroopa 
eduka digitaalkeskkonna tekkeks;

19. rõhutab, et on hädavajalik, et EL looks ettevõtjatele ja tarbijatele usaldusliku keskkonna ja 
vahendid internetikaubanduseks, et suurendada piiriülest kaubandust; nõuab seetõttu 
litsentsimissüsteemide lihtsustamist ja autoriõiguse tõhusa raamistiku loomist;

20. nõustub komisjoniga, et praegune õigusraamistik e-kaubanduse direktiivi kujul ei vaja 
läbivaatamist; rõhutab siiski edasise selgitamise vajadust, pidades silmas 
teavitamismenetlust ja meetmete võtmist ebaseadusliku sisu korral;

21. rõhutab avalike teenuste digiteerimise potentsiaalset väärtust kodanike ja ettevõtjate jaoks 
ja kutsub liikmesriike koostama avalike teenuste digiteerimise riiklikke kavasid, mis 
peaksid sisaldama eesmärke ja meetmeid kõigi avalike teenuste internetikeskkonda 
viimiseks ning kättesaadavaks muutmiseks aastaks 2015;

22. tuletab meelde, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine avalikus sektoris on 
digitaal- ja teadmistepõhise ühiskonna arendamise nurgakivi, ning seetõttu nõuab 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid arendaksid edasi turvalisi ja tõhusaid e-teenuseid; 
märgib eeskätt e-identimise ja e-allkirjadega seoses, et piiriülese e-arveldamise lahenduste 
kasutuselevõtu eeltingimuseks on piiriülene koostalitlusvõime;

23. Euroopa Parlament rõhutab oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsioonis e-valitsuse kui 
konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta, kui oluline on õiguskindlus, 
selgelt määratletud tehniline keskkond ning avatud ja koostalitlusvõimelised e-arvete 
lahendused, mis peaksid põhinema ühistel õiguslikel nõuetel, äritoimingutel ja tehnilistel 
standarditel, et hõlbustada üldist kasutuselevõtmist;

24. tuletab meelde, et digitaalse ühtse turu lõpuleviimise hõlbustamiseks on vaja jätkata tööd 
intellektuaalomandiõiguste alaste õigusnormide ühtlustamisel, respekteerides samas 
kodanike õigusi ja vabadusi;

25. kutsub komisjoni üles hindama vajadust määrata kindlaks Euroopa Liidu ühtsed ja avatud 
e-isikutuvastuse ja e-allkirjade standardid;

26. märgib, et peamised takistused piiriülesel juurdepääsul riigiasutuste elektroonilistele 
teenustele on seotud e-identimise ja digitaalallkirjade kasutamise ning e-valitsuse 
süsteemide kokkusobimatusega ELi tasandil; tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu 
määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul;

27. kutsub liikmesriike üles koostama riiklikud infoturbe juhtumite hädaolukorra lahendamise 
plaanid, et tulla toime piiriülese tähtsusega küberhäirete või küberrünnakutega, sh 
Euroopa ja riiklikud elutähtsate infoinfrastruktuuride plaanid, ja töötama välja 
vastupidavama ja usaldusväärsema infrastruktuuri strateegiad; rõhutab, et rahvusvahelist 
koostööd selles valdkonnas tuleks tõhustada; tuletab meelde, et võrgu- ja infoturbe eest 
vastutavad kõik asjaomased pooled, kaasa arvatud kodukasutajad, teenuseosutajad ja 
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tootearendajad; soovitab edendada koolitus- ja haridusprogramme küberturbe valdkonnas 
nii kodanike kui ka ja kutsealade esindajate hulgas;

28. rõhutab, et internetti kasutatakse aina suuremal määral mobiilsetes seadmetes, ning nõuab 
meetmete võtmist, et tagada mobiilside jaoks raadiospektri suurem kättesaadavus ja 
kõnealustes mobiilsetes seadmetes osutatavate e-teenuste parem kvaliteet; edaspidi peab 
raadiospektri jaotamine rajama teed Euroopa juhtpositsioonile traadita rakenduste ja uute 
teenuste valdkonnas, et suurendada Euroopa majanduskasvu ja üleilmset 
konkurentsivõimet;

29. märgib, et nii fikseeritud kui ka mobiilne andmesideühendus kasvab plahvatuslikult ja et 
mitmed meetmed, näiteks ühtlustatud spektri täiendav eraldamine traadita 
lairibaühendusele, spektritõhususe tõstmine ja järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude 
kiire väljaehitamine, on sellise kasvu juhtimisel väga olulised;

30. märgib, et 700 MHz sagedusriba mobiilse andmesideühenduse jaoks avamise hindamine 
on vajalik esimene samm tulevikus tekkivate võimsusega seotud nõuete täitmiseks;

31. tunnistab, et kiired võrgud on internetipõhiste teenuste arengu ja majanduskasvu 
eeltingimus; kutsub komisjoni üles töötama välja maailmas juhtivad digitaalarengu 
tegevuskava eesmärgid, mis tagavad, et Euroopa asub interneti kiiruse ja ühenduvuse osas 
maailmas juhtivale kohale; kutsub liikmesriike arendama edasi riiklikke lairibaühenduse 
kavasid ning võtma vastu tegevuskavad, mis sisaldavad konkreetseid meetmeid 
ambitsioonikate lairibaühenduse eesmärkide elluviimiseks ning rõhutab komisjoni poolt 
Euroopa Ühendamise Rahastus esitatud vahendite strateegilist ja keskset tähtsust;

32. avaldab kahetsust, et EL jääb maha kiudoptilise kaabli kaudu toimivate internetiühenduste 
osas; kutsub liikmesriike ja komisjoni seetõttu üles kiirendama ülikiire lairibaühenduse 
levitamist ja kasutuselevõtmist ning nõuab kiudoptilise kaabli laiaulatusliku 
lõppkasutajani viimise Euroopa strateegia väljatöötamist („fibre to the x”);

33. on seisukohal, et koos IKT järjepideva kasutuselevõtmisega on digitaalse ühtse turu 
arendamise jaoks tähtis edendada IKT alal tipptasemel teadusuuringuid ning suurendada 
avalikke ja erainvesteeringuid kõrge riskitasemega ühisesse IKT valdkonna teadus- ja 
arendustegevusse; rõhutab, et Euroopa peab olema interneti tehnoloogiate ja standardite 
arendamisel esirinnas; teeb ettepaneku suurendada tulevastes finantsperspektiivides ja 
programmi Horisont 2020 raames oluliselt ELi IKT-alaste teadusuuringute eelarvet;

34. ülikiire lairibaühenduse kiire kasutuselevõtmine on keskse tähtsusega Euroopa üleilmse 
konkurentsivõime, Euroopa tootlikkuse arendamise ning uute ja väikeste ettevõtete 
tekkimise jaoks, mis võivad võtta juhtrolli eri sektorites, näiteks tervishoiu, tootmise ja 
teenusmajanduse valdkonnas;

35. nõuab erimeetmete võtmist tagamaks, et VKEd saaksid täielikult ära kasutada 
lairibaühenduse potentsiaali e-kaubanduse ja e-hangete valdkonnas; kutsub komisjoni üles 
toetama liikmesriikide algatusi e-oskuste arendamiseks VKEdes ja uuenduslike, 
internetipõhiste ärimudelite ergutamiseks konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi ja selle järglase, ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkurentsivõime programmi kaudu;
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36. tunnistab pilvandmetöötluse suurt potentsiaali ja kutsub komisjoni üles esitama 
viivitamata Euroopa pilvandmetöötluse strateegia;

37. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja infotehnoloogia koolitusprogrammid 
seoses tarbijate õiguste, kohustuste ja ohtudega digitaalsel siseturul.
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