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Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. on lisaks seisukohal, et 

iseenesestmõistetavana ei tohiks võtta 

kasutajate usaldust, mis põhineb 

kasutajate kogemustel seoses turvalisuse 

ja ohutusega; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. on mures erinevate lähenemisviiside 

pärast, mille liikmesriigid on seni võtnud 

interneti ja ühistarbimise reguleerimise 

suhtes; palub tungivalt, et komisjon 

astuks ELi pädevuste raames samme, et 

toetada innovatsiooni ja ausat 

konkurentsi, kõrvaldada 

digitaalkaubandust takistavad asjaolud 

ning säilitada majanduslik ja sotsiaalne 

sidusus ja ühtse turu terviklikkus; palub 

komisjonil samuti säilitada internet 

avatud, neutraalse, turvalise, kaasava ja 
üleilmse suhtlus-, tootmis-, osalus-, loome-

, kultuurilise mitmekesisuse ja 

innovatsiooni platvormina kodanike, 

tarbijate ja Euroopa ettevõtjate 

ülemaailmse edukuse huvides; 

10. rõhutab, et komisjon ja kõik 

liikmesriigid peaksid rangelt kaitsma 

võrguneutraalsuse põhimõtet; palub 

komisjonil seoses sellega säilitada 

interneti kui üleilmse suhtlus-, tootmis-, 

osalus-, loome-, kultuurilise mitmekesisuse 

ja innovatsiooni platvormi avatus 

kodanike, tarbijate ja Euroopa ettevõtjate 

ülemaailmse edukuse huvides; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4.1. Andmepõhise majanduse loomine 4.1. Kodanikele suunatud andmepõhise 

majanduse loomine 
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Punkt 109 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

109. on seisukohal, et Euroopa digitaalne 

strateegia peaks hõlmama Euroopa IKT 

standardimise kava ja koostalitlusvõime 

raamistiku, sh komisjoni poolt Euroopa 

standardiorganisatsioonidele antud 

volituste läbivaatamist, et luua 

mastaabisäästu ja kokkuhoidu ning 

parandada Euroopa ettevõtete 

konkurentsivõimet, samuti suurendada 

vabatahtlike, turupõhiste, ülemaailmsete 

ja VKEdes lihtsasti rakendatavate 

standardite kiirema, avatud ja 

konkurentsivõimelise kehtestamise abil 

kaupade ja teenuste valdkondadevahelist ja 

piiriülest koostalitlusvõimet; ergutab 

komisjoni tagama, et standardimisse 

kaasatakse kõik asjakohased sidusrühmad 

ja et seejuures kasutatakse parimat 

võimalikku tehnoloogiat ning välditakse 

monopolide või suletud väärtusahelate 

teket, eriti VKEde ja idufirmade jaoks, 

ning palub komisjonil edendada Euroopa 

standardeid aktiivselt ka rahvusvahelisel 

tasandil, pidades silmas IKT 

standardimisalgatuste ülemaailmset 

iseloomu; 

109. on seisukohal, et Euroopa digitaalne 

strateegia peaks hõlmama Euroopa IKT 

standardimise kava ja koostalitlusvõime 

raamistiku, sh komisjoni poolt Euroopa 

standardiorganisatsioonidele antud 

volituste läbivaatamist, et luua 

mastaabisäästu ja kokkuhoidu ning 

parandada Euroopa ettevõtete 

konkurentsivõimet, samuti suurendada 

tasuta tarkvara abil rakendatavate avatud, 
minimaalsete, vabatahtlike ja VKEdes 

lihtsasti rakendatavate standardite kiirema 

kehtestamise abil kaupade ja teenuste 

valdkondadevahelist ja piiriülest 

koostalitlusvõimet; ergutab komisjoni 

tagama, et standardimisse kaasatakse kõik 

asjakohased sidusrühmad ja et seejuures 

kasutatakse parimat võimalikku 

tehnoloogiat ning välditakse monopolide 

või suletud väärtusahelate teket, eriti 

VKEde ja idufirmade jaoks, ning palub 

komisjonil edendada Euroopa standardeid 

aktiivselt ka rahvusvahelisel tasandil, 

pidades silmas IKT standardimisalgatuste 

ülemaailmset iseloomu; 
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Punkt 121 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 121 a. rõhutab, et e-valitsuse 

tegevuskavas, mille aluseks on 

ühekordsuse põhimõte avaliku sektori 

suurema tõhususe ja kulude vähendamise 

eesmärgil, tuleks võtta arvesse ka 

isikuandmete kaitse kulude võimalikku 

suurenemist ühekordsuse põhimõtte 

toetamiseks vajalikus süsteemide taristus 

ning asjaolusid, mida toob kaasa 

ühekordsuse põhimõte uutele eraelu 

puutumatuse ja turvalisuse lõimitud 

kaitse nõuetele, mis sisalduvad esitatud 

isikuandmete kaitse üldmääruses; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

124. peab murettekitavaks, et teadlaste ja 

ülikoolide pilvandmetöötlustaristu on 

killustatud; palub komisjonil luua koostöös 

kõigi asjaomaste sidusrühmadega 

tegevuskava Euroopa avatud teaduspilve 

loomiseks enne 2016. aasta lõppu, et 

lõimida sujuvalt kõikide 

teadusvaldkondade kõik olemasolevad 

võrgustikud, andmehaldussüsteemid, 

kõrgjõudlusega andmetöötlussüsteemid ja 

e-taristu teenused ning seda ühise poliitika, 

ühiste standardite ja ühiste investeeringute 

raamistikus; on veendunud, et see peaks 

soodustama sellise pilvandmetöötluse 

arendamist, mis ei piirdu teadusotstarbega, 

samuti innovatsioonikeskuste paremat 

ühendamist, idufirmade ökosüsteeme ning 

ülikoolide ja tööstusettevõtjate vahelise 

koostöö parandamist tehnoloogia 

kommertskasutuse valdkonnas (kooskõlas 

asjaomaste konfidentsiaalsuseeskirjadega), 

samuti rahvusvahelise koordineerimise ja 

koostöö hõlbustamist kõnealuses 

valdkonnas; 

124. peab murettekitavaks, et teadlaste ja 

ülikoolide pilvandmetöötlustaristu on 

killustatud; palub komisjonil luua koostöös 

kõigi asjaomaste sidusrühmadega 

tegevuskava tasuta tarkvara abil 

rakendatava Euroopa avatud teaduspilve 

loomiseks enne 2016. aasta lõppu, et 

lõimida sujuvalt kõikide 

teadusvaldkondade kõik olemasolevad 

võrgustikud, andmehaldussüsteemid, 

kõrgjõudlusega andmetöötlussüsteemid ja 

e-taristu teenused ning seda ühise poliitika, 

ühiste standardite ja ühiste investeeringute 

raamistikus; on veendunud, et see peaks 

soodustama sellise pilvandmetöötluse 

arendamist, mis ei piirdu teadusotstarbega, 

samuti innovatsioonikeskuste paremat 

ühendamist, idufirmade ökosüsteeme ning 

ülikoolide ja tööstusettevõtjate vahelise 

koostöö parandamist tehnoloogia 

kommertskasutuse valdkonnas (kooskõlas 

asjaomaste konfidentsiaalsuseeskirjadega), 

samuti rahvusvahelise koordineerimise ja 

koostöö hõlbustamist kõnealuses 

valdkonnas; 

Or. en 
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