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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa uue digitaalse tegevuskava määratlemise kohta: algatusest i2010 kuni 
domeenini digital.eu
(2009/2225(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalse konkurentsivõime 
aruanne. i2010 strateegia peamised saavutused aastatel 2005–2009“ (KOM(2009)0390);

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa infoühiskonna kohta 
majanduskasvu ja tööhõive eest1;

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2007. aasta resolutsiooni „Euroopa 
raadiospektripoliitika suunas”2;

– võttes arvesse oma 19. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa lairibaühenduse poliitika 
väljatöötamise kohta3;

– võttes arvesse oma 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni tarbijate usalduse kohta digitaalse 
keskkonna vastu4;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
...komisjoni ja ...komisjoni arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad tungivad praktiliselt kõigisse 
meie eluvaldkondadesse ja on lahutamatult seotud meie sooviga omada jõukat ja 
konkurentsivõimelist majandust, keskkonnakaitset ning demokraatlikumat, avatumat 
ja kaasavamat ühiskonda;

B. arvestades, et Euroopa saab lõigata digitaalse revolutsiooni vilju vaid siis, kui kõik 
ELi kodanikud haaratakse kaasa ja saavad võimaluse uues digitaalühiskonnas täiel 
määral osaleda ja kui poliitikameetmete keskmesse seatakse inimene; arvestades, et 
kõnealust digitaalset revolutsiooni ei saa enam pidada tööstusliku mineviku 
edasiarendamiseks, vaid pigem täieliku ümberkujundamise protsessiks;

C. arvestades, et Euroopa potentsiaal peitub tema elanike oskustes, tema tööjõus ja 
organisatsioonides; arvestades, et ilma oskusteta jääb IKT tehnoloogiate ja 
infrastruktuuride majanduslik ja sotsiaalne väärtus piiratuks;

D. arvestades, et kui kodanikud ei usalda piisavalt uue digitaalruumi õiguslikku 

                                               
1 ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 133.
2 ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 364.
3 ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 87.
4 ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 370.
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raamistiku, hoiduvad nad seal suhtlemast, tehinguid tegemast ja vabalt oma 
seisukohti avaldamast; arvestades, et digitaalkeskkonnas kehtivate õiguste tagamine 
on kodanike usalduse oluline eeltingimus;

E. arvestades, et me ei ole Euroopas veel jõudnud täiesti toimiva ühtse veebiteenuste 
turuni; arvestades, et killustatud eeskirjad liikmesriikide tasandil takistavad praegu 
tõsiselt digitaalteenuste vaba liikumist,

1. palub komisjonil esitada ettepanek võtta vastu põhjalik strateegia ja tegevuskava, mis 
võimaldavad Euroopa edasiarengut vaba ja avatud digitaalühiskonna suunas; teeb 
ettepaneku anda sellele uuele raamistikule nimeks „Agenda 2015.eu“ ja rajada see 
2015.eu positiivse arenguspiraali mudelile;

2. rõhutab, kuivõrd tähtis on jätkata pingutusi, et võimaldada kõigile kodanikele ja 
tarbijatele kõiki piirkondi hõlmavat kiiret internetiühendust, edendades selleks paikse ja 
mobiilse internetiühenduse kättesaadavust ning võttes kasutusele järgmise põlvkonna 
infrastruktuuri; rõhutab, et see eeldab poliitikat õiglastel tingimustel ja 
konkurentsivõimelise hinnaga internetiühenduse võimaldamiseks kõigile kogukondadele 
asukohast sõltumata, tagades nii, et ükski Euroopa kodanik ei jää tõrjutuks;

3. arvab, et 2013. aastaks peaks taskukohase hinnaga interneti lairibaühendus olema 
kättesaadav kõigile Euroopa kodudele; seetõttu nõuab komisjonilt tungivalt ülevaate 
koostamist universaalteenuse osutamise kohustustest ning kutsub liikmesriike andma uut 
impulssi Euroopa kiire lairibaühenduse strateegiale, eeskätt ajakohastama kiire ja 
lairibaühenduse leviku riiklikke sihteesmärke;

4. rõhutab, kui tähtis on jätta Euroopa maailma mastaabis mobiilside maailmajaoks ning 
tagada aastaks 2015. 75%le mobiilikasutajatele vähemalt kolmanda põlvkonna side; 
tuletab meelde vajadust kiirendada nn digitaalse dividendi ühtset kasutuselevõttu, 
kahjustamata seejuures olemasolevaid ringhäälinguteenuseid;

5. arvab, et internetiühenduste osakaalu kasvu tingimustes peaks 2015. aastaks pooltel 
Euroopa kodudel olema kiirsideühendus; 

6. palub liikmesriikidel telekomipakett üle võtta ennetähtaegselt, eriti uue põlvkonna 
juurdepääsuvõrke ja spektreid käsitlevad uued sätted, mis loovad stabiilse, ühtaegu 
investeeringuid soodustava ja konkurentsi kaitsva õiguskeskkonna;

7. tuletab meelde, et elektroonilise side uue reguleeriva raamistiku üks eesmärk on 
turukonkurentsi arenedes jätkuvalt kärpida etteantud valdkonnaspetsiifiliste eeskirjade 
mõju, nii et lõpuks reguleeriks elektronsidet üksnes konkurentsiõigus;

8. rõhutab, et kaasavas digitaalühiskonnas omab keskset tähtsust digitaalne pädevus ning et 
ELi kodanikele tuleb anda asjakohased digitaalsed oskused; rõhutab keskset kohustust 
vähendada 2015. aastaks poole võrra nn digitaalse kirjaoskuse ja pädevuse lõhesid;

9. rõhutab, et 2015. aastaks peab kõigil alg- ja keskkoolidel olema kiire internetiühendus;

10. teeb ettepaneku käivitada ELi ja liikmesriikide tasandil digitaalse kirjaoskuse 
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tegevuskava, mille tähtsamad komponendid on: digitaalse kirjaoskuse õppimise 
erivõimalused tõrjutuse ohus olevatele elanikerühmadele; erasektoris kõigile töötajatele 
digitaalsete oskuste õpetamise algatuste stimuleerimine; üleeuroopaline algatus „Targu 
võrgus talita! (Be smart online!)“, millega kõigile õppuritele tutvustatakse IKT ja 
veebiteenuste turvalist kasutamist; ja ühtne IKT sertifitseerimise kord ELi tasandil;

11. rõhutab, et kõigile ELi kodanikele tuleb tutvustada nende peamisi õigusi 
digitaalkeskkonnas kodanike ja tarbijate digitaalkeskkonna õiguste Euroopa harta kaudu, 
millega tugevdatakse ja vajaduse korral ajakohastatakse ühenduse õigustikku;

12. usub kindlalt, et eraelu kaitse on üks keskseid väärtusi ning et kõigil võrgukasutajatel 
peaks olema kontroll oma isikuandmete üle, sealhulgas nn õigus olla unustatud; seetõttu 
kutsub üles kohandama andmekaitsedirektiivi praegusele digitaalkeskkonnale vastavaks;

13. kutsub komisjoni üles võtma täiendavaid meetmeid võitluseks rämpsposti ja 
küberkuritegevuse vastu ning nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid ratifitseeriksid 
küberkuritegevuse konventsiooni;

14. nõuab avatud interneti kaitset, kus kodanikud saavad omal valikul teavet saada ja jagada 
või teenuseid ja rakendusi kasutada; palub komisjonil, elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud ametil (BEREC) ja liikmesriikide reguleerivatel 
asutustel teostada hoolikalt järelevalvet nn võrguneutraalsuse sätete üle ja tagada nende 
ühtne rakendamine;

15. palub komisjonil esitada enne 2013. aastat ettepanek rändluse küsimuse lahendamiseks 
pikemas perspektiivis;

16. palub ELi institutsioonidel 2015. aastaks likvideerida peamised õiguslikud takistused 
piiriüleste internetitehingute teelt; palub komisjonil läbi vaadata ühtset e-turgu mõjutava 
ühenduse õigustiku ja pakkuda sihipäraseid õiguslikke meetmeid peamiste tõkete 
kõrvaldamiseks;

17. on seisukohal, et infoühiskonna õigusliku raamistikuga seonduvad direktiivid (s.t 
andmekaitsedirektiiv, elektrooniliste allkirjade direktiiv ja elektroonilise kaubanduse 
direktiiv) on ligi kümme aastat pärast nende vastuvõtmist aegunud internetikeskkonna 
üha keerukamaks muutumise ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmise tõttu; arvab, et kui 
mõnest direktiivist tulenevaid õiguslikke küsimusi saabki lahendada nende tükatise 
ajakohastamisega, siis teised vajavad põhjalikumat läbivaatamist;

18. rõhutab avalike teenuste digitaliseerimise potentsiaalset väärtust ettevõtete ja kodanike 
jaoks ning kutsub liikmesriike koostama avalike teenuste digitaliseerimise riiklikke 
kavasid, mis peaksid sisaldama eesmärke ja meetmeid kõigi avalike teenuste 
võrgukeskkonda viimiseks ja puuetega isikutele kättesaadavaks muutmiseks aastaks 
2015;

19. rõhutab vajadust arendada infosisu ja teadmiste vaba ringlust ning saavutada 2015. 
aastaks lihtne ja tarbijasõbralik raamistik, mis reguleeriks Euroopas digitaalsisu 
kättesaadavust, annaks kindluse tarbijatele ning tagaks kindlad, tasakaalustatud, 
kasutajatele ja õiguste valdajatele köitvad lahendused; nõuab tungivalt, et EL kiirendaks 
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arutelu intellektuaalomandi õiguste üle ning looks 2013. aastaks Euroopa 
intellektuaalomandi õigused vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 118;

20. on seisukohal, et koos IKT järjepideva kasutuselevõtmisega on tähtis edendada IKT alal 
tipptasemel teadusuuringuid ning suurendada avalikke ja erainvesteeringuid kõrge 
riskitasemega ühisesse IKT valdkonna teadus- ja arendustegevusse; rõhutab, et Euroopa 
peab olema internetitehnoloogiate ja vähese süsinikujäljega IKT rakenduste arendamisel 
esirinnas; teeb ettepaneku järgmises finantsperspektiivis kahekordistada ELi IKT 
valdkonna teadusuuringute eelarvet ning neljakordistada IKT kasutuselevõtu eelarvet;

21. on mures ELi raamprogrammi bürokraatlikkuse pärast; palub komisjonil bürokraatia 
kaotamiseks raamprogrammi menetlusi muuta ja asutada kasutajatekogu;

22. on seisukohal, et Agenda 2015.eu eesmärk peaks olema IKT süstemaatiline 
integreerimine vähese süsinikuheitega majandusse; nõuab IKT-tehnoloogiate kasutamist, 
et võimaldada 2020. aastaks vähendada peamiste sektorite süsihappegaasi heiteid 15% 
võrra, ning nõuab vastutustundliku energiatarbimise edendamist, eriti nn tarkade 
mõõturite paigaldamisega pooltes kodudes aastaks 2015; juhib tähelepanu ka nõudele 
vähendada aastaks 2015 IKT sektori süsinikujälge 50% võrra;

23. on seisukohal, et Agenda 2015.eu tulemusliku rakendamise oluline eeldus on selle 
omaksvõtmine kõigil (ELi, liikmesriikide ja piirkondade) poliitikatasanditel, samuti selle 
poliitiline nähtavus; seepärast teeb ettepaneku pidada regulaarselt digitaalse tegevuskava 
tippkohtumisi ülevaate saamiseks liidu ja liikmesriikide tasemel saavutatust ja uue 
poliitilise impulsi andmiseks;

24. juhib eraldi komisjoni tähelepanu vajadusele seada targad (konkreetsed, mõõdetavad, 
asjakohased, realistlikud ja tähtajalised) eesmärgid ning võtta vastu tegevuskava, millega 
mobiliseeritakse kõik vajalikud ELi vahendid: rahastamine, mittesiduvad ning vajaduse 
korral ka sihipärased õigusaktid;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tungib praktiliselt kõigisse meie 
eluvaldkondadesse. IKT on lahutamatult seotud meie sooviga omada jõukat ja 
konkurentsivõimelist majandust, keskkonnakaitset ning demokraatlikumat, avatumat ja 
kaasavamat ühiskonda.. Kogetud muutusi ei saa enam pidada lihtsalt edasiminekuks 
tööstuslikust minevikust; need nõuavad põhjalikku muutust. Senise olukorra jätkumine ei ole enam 
soovitav. Euroopa lõikab digitaalse revolutsiooni vilju vaid siis, kui kõik ELi kodanikud 
haaratakse kaasa ja saavad võimalused uues digitaalühiskonnas täiel määral osaleda.

Käesolevas raportis määratletud poliitikavaldkonnad ja mõjutegurid moodustavad ELi viie järgneva 
aasta IKT poliitika raamistiku,, mida raportöör soovitab nimetada “tegevuskavaks 2015.eu”. Seda 
uuendatud tegevuskava võib piltlikult kujutada 2015.eu positiivse arenguspiraalina (vt lisa).
Arenguspiraali keskmes on inimene nii kodaniku kui ka tarbijana. Igaühele tuleks anda 
asjakohased oskused ning kõiki piirkondi hõlmav kiire võrguühendus. Lisaks vajavad 
kodanikud selget õiguslikku raamistikku, mis kaitseb nende õigusi ning annab neile vajaliku 
usalduse ja turvatunde. See on vajalik selleks, et kodanikel oleks vabadus kogu ühtsel turul 
takistusteta kätte saada digitaalseid teenuseid ja infosisu (nn viies vabadus). Ning lõpuks on 
teadmised ja tehnoloogiad möödapääsmatult vajalikud, et toetada senisest jõukamat ühiskonda ja 
meie majanduse konkurentsivõimet.

Käesoleva raportiga tahetakse eeskätt komisjonile anda inspiratsiooni ja suuniseid põhjaliku 
2015. aasta strateegia ja tegevuskava väljatöötamiseks, millesse kaasatakse kõik asjakohased 
ELi vahendid: rahastamine, mittesiduvad ning vajaduse korral ka sihipärased õigusaktid.

I. KODANIKELE JA TARBIJATELE VÕIMALUSTE LOOMINE
Euroopa lõikab digitaalrevolutsiooni vilju vaid juhul, kui kaasatakse kõik ELi kodanikud ja 
neil võimaldatakse täiel määral uues digitaalühiskonnas osaleda. See eeldab investorite 
kindlustunnet pikaajalisel panustamisel, valitsuste kindlustunnet, et jõulisemalt e-valitsuse 
suunas liikuda, ja kodanike usaldust digitaalteenuste vastu. 

1. Kõiki piirkondi hõlmava kiire internetiühenduse tagamine
Euroopa teadmuspõhise ühiskonna rajamise eeltingimusena peab kõigil kasutajatel olema 
kindel ja usaldusväärne traadiga ja traadita ühendus lairibavõrkudega. Katkematu kiire 
internetiühenduse võimaldamiseks peavad statsionaarsed ja traadita tehnoloogiad olema 
laialdaselt kättesaadavad ja koostalitlusvõimelised.

1.1 Täieliku internetiühendusega ühiskond
See eeldab poliitikat õiglastel tingimustel ja konkurentsivõimelise hinnaga võrguühenduse 
võimaldamiseks kõigile kogukondadele asukohast sõltumata, tagades nii, et kõrvale ei jäeta 
ühtegi Euroopa kodanikku. Tänapäeval tähendab täieliku internetiühendusega ühiskond ka 
mobiilside ühiskonda. Mobiilsidemajandus on väga sõltuv spektri maksumusest ja 
kättesaadavusest, ning tähtis on teha digitaalsete dividendide sagedusribad kättesaadavaks 
niipea, kui see on praktiline ja ei kahjusta olemasolevaid lairiba- jm teenuseid.

Poliitika eesmärgid
 2013. aastaks peab kõigile Euroopa kodudele olema kättesaadav taskukohase 

hinnaga interneti lairibaühendus.
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 Euroopa peab jääma maailma mastaabis mobiilside maailmajaoks: 2015. aastaks 
peab 75% mobiilside abonentidest kasutama vähemalt kolmanda põlvkonna sidet.

Poliitikameetmed
 2010. aastaks vaatab komisjon läbi universaalteenuse osutamise kohustused.
 Euroopa kiire lairibaühenduse strateegia koos liikmesriikide sihteesmärkide 

ajakohastamisega (2010–2015).
 Kiirendatakse digitaalse dividendi ühtset kasutuselevõttu (2010–2015) ning 

toetatakse selle jaotamise abil lairibaühenduse levikut ja kvaliteeti.

1.2 Uue põlvkonna infrastruktuuri kasutuselevõtmine
Kiirsidevõrkude kasutuselevõtmiseks kogu ELis tuleb teha märkimisväärseid 
kapitalimahutusi. Telekomipaketi uued õigusnormid, mis seonduvad järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrguga, loovad stabiilse ja prognoositava õiguskeskkonna, mis stimuleerib 
investeeringuid ning samas kaitseb konkurentsi ja pakub tasu võetud riskide eest.

Poliitika eesmärgid
 2015. aastaks peaks 50% Euroopa kodudel olema kiirsideühendus.

Poliitikameetmed
 Telekomipaketi kiire ülevõtmine (enne 2011. aasta keskpaika).

2. Digitaaloskused kaasavas digitaalühiskonnas
Euroopa potentsiaal peitub tema elanike oskustes, tema tööjõus ja organisatsioonides. Ilma 
kõikjale ulatuva infrastruktuurita jääb IKT kasutamine piiratuks ja ilma oskusteta jääb 
piiratuks selle kasutamise majanduslik ja sotsiaalne väärtus. Kui IKT valdkonna oskusi 
eirata, võib see saada kitsaskohaks, mis pärsib ELi konkurentsivõimet maailmamajanduses. 
Oskustele esitatavad nõuded ja kasutatavad vahendid on vanuserühmadel erinevad, kuid 
kõigis rühmades on vajadus nende järele suur.

Poliitika eesmärgid
 Vähendada 2015. aastaks digitaalse kirjaoskuse ja pädevuse lõhesid poole võrra.
 Aastaks 2015 peab kõigil alg- ja keskkoolidel olema kiire internetiühendus.
 2012. aastaks peavad kõik alg- ja keskkooliõpilased saama koolitust interneti 

ohtudest ning selle turvalisest ja vastutustundlikust kasutamisest.
 Aastatel 2010–2015 tuleb kõigile tööealistele täiskasvanutele pakkuda IKT-alase 

koolituse võimalusi.

Poliitikameetmed
 Digitaalse kirjaoskuse ja pädevuse tegevuskava aastateks 2010–2015:

- spetsiaalsed digitaalse kirjaoskuse õpetamise meetmed (nt sooduskupongid) 
tõrjutuse ohus olevatele elanikerühmadele;

- avaliku ja erasektori partnerlused ja erasektoris kõigi töötajate koolitamise 
algatuste stimuleerimine;

- algatus „Targu võrgus talita!“ IKT turvalise kasutamise õpetamiseks;
- ELi IKT diplom kui tavapärase hariduse osa, ja väljaspool ametlikku 

haridussüsteemi omandatud digitaalsete oskuste sertifitseerimise kord.
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3. Õigused digitaalkeskkonnas
Kui õiguslikku raamistiku piisavalt ei usaldata, hoiduvad kodanikud digitaalkeskkonnas 
omavahel suhtlemast, tehinguid tegemast ja vabalt oma seisukohti avaldamast. Euroopa uue 
võrgukeskkonna sotsiaalse ja majandusliku potentsiaali võivad täiel määral avada vaid 
nõuetekohase teabe ja oskustega varustatud kodanikud.

Kodanikele tuleb tutvustada internetikeskkonnas tegutsemise mõju privaatsusele, ning anda 
neile õigus nõuda isikuandmete kõrvaldamist ka juhul, kui neid algselt koguti andmesubjekti 
nõusolekul. Suur väljakutse on ka võitlus küberkuritegevusega. ELi õigusaktide 
tulemuslikku jõustamist takistavad siin pahatihti piiriülesed õiguslikud probleemid, näiteks 
jurisdiktsiooni või kohaldatava õiguse küsimused. 

Poliitika eesmärgid
 Kõik kodanikud peavad tundma oma põhiõigusi digitaalkeskkonnas.
 Kõigil kasutajatel peab olema kontroll oma isikuandmete üle (nn õigus olla 

unustatud).

Poliitikameetmed
 Kodanike ja tarbijate digitaalkeskkonna õiguste harta aastaks 2012.
 Küberkuritegevuse konventsiooni ratifitseerimine kõigi liikmesriikide poolt 

aastatel 2010–2015.

AVATUD JA KONKURENTSIVÕIMELINE DIGITAALNE ÜHTNE TURG
Hästitoimiv digitaalne majandus on kogu ELi majanduse hea toimimise eeldus. Kuid 
killustatud eeskirjad liikmesriikide tasandil takistavad praegu tõsiselt digitaalteenuste vaba 
liikumist. Piiriüleste müügitehingute puhul kohtavad ettevõtted arvukalt takistusi, mida 
põhjustavad peamiselt liikmesriigi tasandi eeskirjade erinevused sellistes valdkondades nagu 
tarbijakaitse, käibemaks, elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtt, konkreetsete 
toodetega seotud eeskirjad ja rahaülekanded. Neid küsimusi lahendamata ei saa digitaalse 
majanduse täielik potentsiaal tarbijate ja ettevõtete jaoks kunagi realiseeruda.

4. Uue reguleeriva raamistiku tõhus rakendamine
Eksperthinnangute kohaselt läheb telekomisektori õiguslik killustatus Euroopa ettevõtetele 
maksma 20 miljardit eurot aastas – kulu, mis tuleks reformide elluviimise ja uute eeskirjade 
tulemusliku rakendamisega võimalikult ruttu kaotada. 

Poliitika eesmärgid
 Luua täielikult konkurentsile avatud elektronside turg.
 Kaitsta avatud internetti, kus kodanikud võivad oma vabal valikul teavet saada ja 

jagada või teenuseid ja rakendusi kasutada.

Poliitikameetmed
 Läbi vaadatud reguleeriva raamistiku võimalikult kiire ülevõtmine ja 

rakendamine (enne 2011. aasta keskpaika).
 BERECi võimalikult kiire käivitamine.



PE438.179v01-00 10/14 PR\801523ET.doc

ET

 Nn võrguneutraalsust reguleerivate õigusnormide ühtlustatud rakendamine 
liikmesriikides.

 2013. aastaks rändluse probleemi lahendamine nii, et kaoks jaehindade lõputu 
korrigeerimise vajadus.

5. Digitaalteenuste turu elavdamine
Me ei ole Euroopas veel jõudnud täiesti toimiva ühtse veebiteenuste turuni. Arvud 
kõnelevad enda eest: Euroopa tarbijate internetis teostatud tehingutest on vaid 7% 
piiriülesed; tipptasemel veebiteenuseid on viimase kolme kuu jooksul kasutanud vaid 35% 
kogu ELi elanikkonnast.

5.1 Digitaalteenuste turu arengut takistavate tegurite kõrvaldamine
Euroopa 500 miljoni tarbijaga turu killustatus ei võimalda ettevõtjatel ja tarbijatel 
mastabisäästust kasu saada. ELi infoühiskonna reguleeriv raamistik loodi tükikaupa pikema 
aja jooksul (valdavalt aastatel 2000–2005), kusjuures koostati rida ELi direktiive, millest 
igaüks hõlmab üht või mitut infoühiskonna valdkonda (nt 1995. aasta andmekaitse direktiiv, 
1999. aasta elektrooniliste allkirjade direktiiv, 2000. aasta elektroonilise kaubanduse 
direktiiv). Ligi kümme aastat pärast vastuvõtmist on need direktiivid veebikeskkonna üha 
keerukamaks muutumise tõttu jäänud puudulikuks. Kui mõnes direktiivis käsitletavaid 
õiguslikke küsimusi saabki lahendada nende mõningase ajakohastamisega, siis teised 
vajavad põhjalikumat läbivaatamist.

Poliitika eesmärgid
 Kaotada 2015. aastaks piiriüleste veebitehingute peamised õiguslikud takistused.
 2015. aastaks peaks iga mobiilikasutaja telefon toimima mobiilse rahakotina.

Poliitikameetmed
 Vaadata läbi ühtset e-turgu mõjutav ühenduse õigustik: kokkuvõte takistustest

tulemustabelina, pluss sihipärased meetmed neist peamiste kõrvaldamiseks.
 Koostada ELi tasandi nõuded ja eeskirjad mobiilimaksete (nn m-raha) jaoks.

5.2 Avalike teenuste digitaliseerimine
IKT vahendid võimaldavad üldsuse ulatuslikumat kaasamist, avaliku teabe kättesaadavuse 
parandamist ja läbipaistvuse suurendamist. Liikuvust ühtsel turul võivad toetada 
valitsussektori täielikud e-teenused kõigile, kes tahavad oma äri rajada või asutada ning kus 
tahes ELi piires õppida, töötada, elada ja pensionile jääda.

Poliitika eesmärgid
 2015. aastaks peavad kõik avalikud teenused olema kõigile, ka puudega isikutele 

internetis kättesaadavad.
 Avalike teenuste süsinikujälje vähendamine 50% võrra aastaks 2015.

Poliitikameetmed
 Koostada avalike teenuste digitaliseerimise riiklikud kavad, mis hõlmavad

- sihteesmärke ja meetmeid valitsus-, tervishoiu- ja haridusteenuste internetti 
viimiseks aastaks 2015 ning nende kasutamise propageerimist kodanikele ja 
ettevõtetele.
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6. Nn viienda vabaduse arendamine: infosisu ja teadmiste vaba ringlus
Digitaalse infosisu edastamise osas ei saa Euroopat pidada maailma suurimaks turuks – siin 
on tegelikult 27 eraldi turgu. Infosisu pakkujaid takistavad liigkeerukade riiklikud 
loasüsteemid, mis raskendavad e-ettevõtetel veenvate pakkumiste tegemist õigusalase 
infosisu valdkonnas. See piirab õigusalase infosisu kättesaadavust internetis ning takistab ka 
uute meediateenuste arendamist. Need küsimused on osa keerukast ja pakilisest arutelust 
ning näitavad igal juhul seda, et on tekkimas vajaduspraegune autoriõiguse kohaldamise 
kord internetis põhjalikult läbi vaadata. Me peame seda arutelu kiirendama, et tagada 
püsivad ja tasakaalustatud lahendused, millega on rahul nii kasutajad kui ka õiguste 
valdajad.

Poliitika eesmärgid
 Luua 2015. aastaks lihtne ja tarbijasõbralik õiguslik raamistik, mis reguleerib 

digitaalse infosisu kättesaadavuse küsimusi Euroopas.

Poliitikameetmed
 Luua 2013. aastaks Euroopa intellektuaalomandi õigused vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 118.
 ELi tasandi ühtsete nõuete ja eeskirjade koostamine e-maksete (nn m-raha) jaoks 

aastaks 2012.

III. JÕUKAS MAJANDUS JA ÜHISKOND
Üldtunnustatud on IKT-sse tehtavate investeeringute ja majandustulemuste vaheline otsene 
seos, kuna investeeringud suurendavad horisontaalselt kõigi tööstusvaldkondade 
uuendussuutlikkust, tõstavad tööviljakust ja aitavad optimeerida loodusvarade kasutamist. 
Võime tegelda teadus- ja uuendustegevusega on vajalik, et suuta IKT tehnoloogiaid 
kujundada, tundma õppida ja omaks võtta ning neid majanduse, sotsiaalsfääri ja kultuuri 
heaks kasutada.

7. Maailmatasemel teadusuuringute ja uuendustegevuse edendamine
Avatud uuendustegevus eeldab ülemaailmseid kontakte kogu teadusuuringute väärtusahela 
ulatuses ning lihtsamaid koostöövõimalusi väljaspool Euroopat asuvate uurimisasutustega. 
Seoses sellega peaks IKT valdkonna teadusuuringute ja uuendustegevuse poliitika edendama 
riikliku ja erasektori rahastamise ühtekoondamist ning suunamist valdkondadesse, kus 
Euroopal on või võib edaspidi olla maailmas juhtroll. Riiklikult rahastatavate programmide 
mõttetu bürokraatlikkus ei tohiks teadusuuringuid takistada.

Poliitika eesmärgid
 Euroopa olgu internetitehnoloogiate väljatöötamisel esirinnas.
 Juhtroll väikese süsinikujäljega IKT-lahenduste valdkonnas.
 ELi raamprogrammi bürokraatia otsustav vähendamine.

Poliitikameetmed
 Kahekordistada järgmise finantsperspektiivi raames ELi IKT valdkonna 

teadusuuringute eelarvet ja neljakordistada IKT kasutuselevõtu eelarvet.
 Arendada tuleviku-interneti avaliku ja erasektori partnerlust.
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 Bürokraatia piiramiseks muuta raamprogrammi menetlusi ning 
kasutajasõbralikkuse tagamiseks moodustada kasutajatekogu.

8. ELi majanduse konkurentsivõime toetamine
Euroopa tulevane konkurentsivõime ja praegusest majanduskriisist taastumise võime 
sõltuvad suurel määral tema oskusest soodustada ettevõtetes IKT laialdast ja tulemuslikku 
kasutuselevõttu. VKEd võivad olla Euroopa majanduse taastumise peamine mootor. Kuid 
tööviljakust tõstvate IKT vahendite kasutamises jäävad VKEd suurfirmadest kaugele maha.

Poliitika eesmärgid
 2015. aastaks peab ELi IKT-kaupade ja -teenuste bilanss olema positiivne.
 2015. aastaks peab 80% VKEdest kasutama eesrindlikke ärialaseid rakendusi.

Poliitikameetmed
 Edendada selliste internetipõhiste teenuste nagu pilvandmetöötlus või 

teenustarkvara teket ja kasutamist VKEde poolt.

9. IKT süstemaatiline integreerimine vähese süsinikuheitega majanduse huvides
IKT võib ja peabki etendama olulist osa vastutustundliku energiakasutuse edendamisel 
kodumajapidamistes, transpordis, töötlevas tööstuses ja energiatootmisel. Arukad mõõdikud, 
energiasäästlik valgustus, pilvandmetöötlus ja jaotatud tarkvara võivad muuta 
energiaallikate kasutamist.

Poliitika eesmärgid
 IKT rakendustest tulenev süsihappegaasi heitkoguste vähendamine peamistes 

sektorites 15% võrra aastaks 2020.
 IKT sektori süsinikujälje vähendamine 50% võrra aastaks 2015.
 Senisest energiatõhusam tarbijakäitumine: aastaks 2015 on pooltes kodudes 

paigaldatud nn arukad mõõdikud.

Poliitikameetmeid käsitletakse eraldi algatusraportis.

IV. MÕJUTEGURID
Et digitaalne tegevuskava 2015.eu kujuneks strateegiliseks raamistikuks ja annaks soovitud 
tulemusi, on vaja tugevat poliitilist vastutust ja tulemuslikke rakendusmehhanisme.

10. Poliitiline juhtimine

Mitmetasandiline juhtimine ja vastutus
Tegevuskava 2015.eu annab tulemusi vaid siis, kui selle võtavad omaks kõik 
poliitikatasandid ja vastutus selle elluviimise eest jaguneb ELi, liikmesriigi ja piirkondlike 
tasandite vahel. 

Poliitiline nähtavus
Digitaalse Tegevuskava Tippkohtumiste korraldamine peaks aitama jälgida saavutatut, 
tugevdada asjaomaste osapoolte pühendumust, tõsta IKT prestiižikust ja anda uusi poliitilisi 
impulsse.
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11. Tulemuslik täitmine

Targad (ingl. k. smart – specific, measurable, appropriate, realistic, and time-based) 
üldised ja konkreetsed eesmärgid
Strateegia, millel puuduvad targad (konkreetsed, mõõdetavad, asjakohased, realistlikud ja 
tähtajalised) eesmärgid, jääb pelgalt kavatsuste deklaratsiooniks. Liikmesriigid peavad oma 
olukorrast lähtuvalt püstitama endale targad eesmärgid.

ELi õigusloome- ja tegevuskava
ELi tasandi eesmärgid tuleb vormistada tegevuskavana ja vajaduse korral sihtotstarbeliste 
õigusaktidena. Tuleb mobiliseerida kõik asjakohased rakendusmehhanismid ja kõik ELi 
vahendid.

Järelevalve ja võrdlusnäitajad
Komisjon ja liikmesriigid peaksid tegevuskava 2015.eu tulemustabeli toel korrapäraselt igal 
aastal saavutatut analüüsima, hindama ja teostama selle üle järelevalvet.
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ANNEX
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


