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Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks 

2015/2147(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et andmemajanduse 

rajamine sõltub suuresti õigusraamistikust, 

mis soodustab andmebaaside arendamist, 

haldamist, säilitamist ja suurendamist, ning 

seega sõltub see innovatsiooni toetavast ja 

praktilisest õigusraamistikust; 

D. arvestades, et andmemajanduse 

rajamine sõltub suuresti õigusraamistikust, 

mis soodustab andmebaaside ja 

andmekeskuste arendamist, haldamist, 

säilitamist ja suurendamist, ning seega 

sõltub see praktilisest ja innovatsiooni 

toetavast õigusraamistikust ning edendab 

liikmesriikide digitaalset suveräänsust; 

Or. en 
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Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et tarbijate kaitse, 

võimestamise ja rahulolu kõrge ja püsiv 

tase peab hõlmama valikut, kvaliteeti, 

paindlikkust, läbipaistvust, teavet, 

koostalitlusvõimet ning juurdepääsetavat, 

turvalist ja kõrgetasemelise 

andmekaitsega veebikeskkonda; 

F. arvestades, et valitsusorganisatsioonide 

poolt riikides massiliselt kasutatav 

nuhkvara ohustab strateegiliste ja 

isikuandmete puutumatust, mistõttu on 

vaja põhjalikku ja püsival tasemel 

tarbijakaitset; arvestades, et 

kõrgetasemelise tarbijakaitse saavutamine 

hõlmab võimestamist ja rahulolu, valikut, 

kvaliteeti, paindlikkust, läbipaistvust, 

teavet ning juurdepääsetavat, turvalist 

veebikeskkonda; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; on seisukohal, 

et ühistel eeskirjadel põhineva digitaalse 

ühtse turu saavutamine võib suurendada 

ELi konkurentsivõimet, avaldada 

positiivset mõju kasvule ja töökohtadele, 

käivitada uuesti ühtse turu ja muuta 

ühiskonna kaasavamaks, pakkudes 

kodanikele ja ettevõtetele uusi võimalusi, 

eelkõige vahetades ja jagades 

innovatsioonialaseid kogemusi; on 

veendunud, et omaksvõetud 

horisontaalset lähenemisviisi tuleb selle 

elluviimisel tugevdada, sealhulgas võtta 

õigeaegselt vastu 16 algatust, sest 

digitaalsed tegurid mõjutavad iga 

kodanikku ning ühiskonna ja majanduse 

iga mõõdet; 

1. võtab teadmiseks teatise Euroopa 

digitaalse ühtse turu strateegia kohta; on 

seisukohal, et kokkulepitud eeskirjadel 

põhineva digitaalse ühtse turu saavutamine 

võib suurendada liikmesriikide 

konkurentsivõimet, avaldada positiivset 

mõju kasvule ja töökohtadele ning 

käivitada uuesti majanduse, pakkudes 

kodanikele ja ettevõtetele uusi võimalusi, 

eelkõige vahetades ja jagades 

innovatsioonialaseid kogemusi; on 

seepärast seisukohal, et 

digitaalmajanduse arendamine on 

kahtlemata tõhus vahend, kuid selles ei 

tohi näha uut viisi ELi poliitilise 

integratsiooni edasiarendamiseks; 

Or. en 
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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. kiidab heaks liikmesriikide erinevad 

lähenemisviisid ja leiab, et need 

väljendavad riikide strateegilisi vajadusi; 

toetab kõiki algatusi – kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega– toetada 

innovatsiooni ja ausat konkurentsi, 

tugevdada digitaalkaubandust, säilitada 

majanduslik ja sotsiaalne sidusus ning iga 

liikmesriigi turu terviklikkus; nõuab, et 

internet säilitataks avatud, neutraalse, 

turvalise, rahvusvahelise suhtlus-, tootmis-

, osalus-, loome-, kultuurilise 

mitmekesisuse ja innovatsiooni 

platvormina kodanike, tarbijate ja Euroopa 

ettevõtjate ülemaailmse edukuse huvides; 

Or. en 



 

AM\1083383ET.doc  PE575.944v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.1.2016 A8-0371/16 

Muudatusettepanek  16 

Mylène Troszczynski 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks 

2015/2147(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. rõhutab tõsiasja, et samal ajal kui 

pakkide kättetoimetamise teenused 

toimivad mõnes liikmesriigis asuvate 

tarbijate jaoks hästi, on ebatõhusad 

kättetoimetamise teenused, eriti mis 

puudutab kättetoimetamise viimast etappi, 

mõnes liikmesriigis üks piiriülese e-

kaubanduse peamisi takistusi ning nii 

tarbijate kui ka äriühingute puhul üks 

enim teatatud põhjuseid, miks 

veebipõhistest tehingutest loobuti; on 

seisukohal, et pakkide piiriülese 

kättetoimetamise probleemid on võimalik 

lahendada vaid Euroopa ühtsest turust 

lähtuvalt, ja rõhutab konkurentsi olulisust 

selles sektoris ning et pakiteenuse sektor 

peab kohanema tänapäevase elustiiliga ja 

pakkuma paindlikke 

kättetoimetamisvõimalusi, nagu 

vastuvõtmispunktide võrgustikud, 

pakikeskused ja hinnavõrdlusvahendid; 

26. rõhutab, et pakkide kättetoimetamise 

teenused toimivad mõnes liikmesriigis 

asuvate tarbijate jaoks hästi; juhib 

tähelepanu võimalusele, et ebatõhusad 

kättetoimetamise teenused mõnes teises 

liikmesriigis, eriti mis puudutab 

kättetoimetamise viimast etappi, võivad 

olla üheks takistuseks piiriülese e-

kaubanduse arendamisel; on seisukohal, 

et pakkide piiriülese kättetoimetamise 

teatud probleeme on võimalik lahendada 

kahe asjaomase liikmesriigi vaheliste 

läbirääkimistega turu üle, ning rõhutab, et 

pakiteenuse sektor peab kohanema 

tänapäevase elustiiliga ja pakkuma 

paindlikke kättetoimetamisvõimalusi, nagu 

vastuvõtmispunktide võrgustikud, 

pakikeskused ja hinnavõrdlusvahendid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

113. märgib, et internet ja IKT on naiste ja 

tütarlaste emantsipatsiooni seisukohast 

äärmiselt tähtsad; võtab teadmiseks, et 

naiste osalemine ELi digisektoris 

suurendab Euroopa SKPd; tunnistab 

naissoost innovaatorite ja ettevõtjate 

arvestatavat potentsiaali ning nende 

potentsiaalselt tähtsat rolli 

digitehnoloogiale üleminekul; toonitab 

vajadust kaotada soolised stereotüübid 

ning pooldab ja toetab täielikult naiste 

digitaalettevõtluskultuuri, samuti nende 

lõimimist infoühiskonda ja nende 

osalemist selles; 

113. märgib, et naised ja tütarlapsed ei ole 

oodanud internetti ja IKTd, et 

emantsipeeruda, kuid et nimetatud 

tehnoloogiatel on neile positiivne mõju, 

nagu ka kõikidele teistele; tunnistab, et 

naiste ja meeste osalemine ELi digisektoris 

suurendab märkimisväärselt Euroopa 

SKPd; tunnistab ühiskonna innovaatorite 

ja ettevõtjate arvestatavat potentsiaali ning 

nende potentsiaalselt tähtsat rolli 

digitehnoloogiale üleminekul; pooldab ja 

toetab täielikult digitaalettevõtluskultuuri 

kõigi jaoks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

118. märgib, et selleks, et töötajate ja 

eelkõige madalama kvalifikatsiooniga 

töötajate oskused vastaksid 

digitaalmajanduse nõudmistele, tuleb 

kutseõppesse ja elukestvasse õppesse teha 

avaliku ja erasektori investeeringuid ning 

leida ka uusi rahastamisvõimalusi; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles töötama 

koos erasektoriga ühiselt välja lihtsalt 

juurdepääsetavad, standardsed ja 

sertifitseeritud veebikoolitused ning 

innovaatilised ja kättesaadavad 

digitaaloskuste alased koolitusprogrammid, 

milles osalejad omandaksid elementaarsed 

digitaaloskused; ärgitab liikmesriike 

muutma need veebikursused noortegarantii 

lahutamatuks osaks; soovitab komisjonil ja 

liikmesriikidel luua digitaalsete oskuste ja 

kvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise 

alusena Euroopa sertifitseerimis- või 

hindamissüsteem, võttes eeskujuks 

Euroopa keeleõppe ja -õpetamise 

raamdokumendi; rõhutab, et sisu 

piiriülene kättesaadavus on Euroopa 

kultuurilisele mitmekesisusele ja 

mitmekeelsusele kasulik; 

118. märgib, et selleks, et töötajate ja 

eelkõige madalama kvalifikatsiooniga 

töötajate oskused vastaksid 

digitaalmajanduse nõudmistele, tuleb 

kutseõppesse ja elukestvasse õppesse teha 

avaliku ja erasektori investeeringuid ning 

leida ka uusi rahastamisvõimalusi; kutsub 

liikmesriike üles töötama koos erasektoriga 

ühiselt välja lihtsalt juurdepääsetavad, 

standardsed ja sertifitseeritud 

veebikoolitused ning innovaatilised ja 

kättesaadavad digitaaloskuste alased 

koolitusprogrammid, milles osalejad 

omandaksid elementaarsed 

digitaaloskused; ärgitab liikmesriike 

muutma need veebikursused noortegarantii 

lahutamatuks osaks; 

Or. en 
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Punkt 125 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

125. palub, et komisjon ja liikmesriigid 

pühenduksid avatud teaduse, avatud 

innovatsiooni, avatud andmete ja 

teadmussiirde terviklikku käsitust järgides 

taas rohkem strateegia „Euroopa 2020” 

teadusuuringute ja innovatsiooniga 

seotud eesmärkidele, mis on 

konkurentsivõimelise digitaalse ühtse 

turu, majanduskasvu ja töökohtade 

loomise olulised komponendid; on 

seisukohal, et see peaks hõlmama 

teadusuuringute eesmärgil toimuva teksti 

ja andmete hankimise õigusraamistiku 

läbivaatamist, vabavara ja avatud 

lähtekoodiga tarkvara suuremat 

kasutamist, eelkõige haridusasutustes ja 

avaliku sektori haldusasutustes, ning 

VKEde ja idufirmade juurdepääsu 

lihtsustamist programmi „Horisont 2020” 

rahastamisele, mis on kohandatud IKT-

sektori lühikestele innovatsioonitsüklitele; 

rõhutab sellega seoses kõikide asjaomaste 

algatuste tähtsust alates avaliku ja 

erasektori partnerlustest ja 

innovatsiooniklastritest ning lõpetades 

Euroopa tehnoloogia- ja teadusparkidega, 

eelkõige tööstuslikult vähem arenenud 

Euroopa piirkondades, ning peab oluliseks 

idufirmadele mõeldud 

katalüsaatorprogramme ja ühiseid 

tehnoloogiaplatvorme, samuti võimalust 

125. peab tervitatavaks strateegilisi 

uuringuid majanduskasvu ja töökohtade 

loomise valdkonnas dünaamilise 

lähenemisviisiga teadusele, 

innovatsioonile ja andmetele; on 

seisukohal, et see peaks hõlmama VKEde 

ja idufirmade juurdepääsu lihtsustamist 

rahastamisele, mis on kohandatud IKT-

sektori lühikestele innovatsioonitsüklitele; 

rõhutab sellega seoses kõikide asjaomaste 

algatuste tähtsust alates avaliku ja 

erasektori partnerlustest ja 

innovatsiooniklastritest ning lõpetades 

Euroopa tehnoloogia- ja teadusparkidega, 

eelkõige tööstuslikult vähem arenenud 

Euroopa piirkondades, ning peab oluliseks 

idufirmadele mõeldud 

katalüsaatorprogramme ja ühiseid 

tehnoloogiaplatvorme, samuti võimalust 

saada FRAND litsentsitingimuste kohaseid 

litsentse standardi jaoks oluliste patentide 

jaoks (ELi konkurentsiõiguse piiravas 

raamistikus), et säilitada teadus- ja 

arendustegevusele ja standardimiseks 

mõeldud stiimulid ning toetada 

innovatsiooni; 
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saada FRAND litsentsitingimuste kohaseid 

litsentse standardi jaoks oluliste patentide 

jaoks (ELi konkurentsiõiguse piiravas 

raamistikus), et säilitada teadus- ja 

arendustegevusele ja standardimiseks 

mõeldud stiimulid ning toetada 

innovatsiooni; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

127. rõhutab, kui oluline on täielikult 

sõltumatu internetihaldusstruktuur, et 

internet toimiks ka edaspidi läbipaistva ja 

kaasava mitut sidusrühma hõlmava 

haldusmudelina, mille aluseks on 

põhimõte, et internet on ainulaadne, 

avatud, vaba ja stabiilne platvorm; peab 

hädavajalikuks ICANNi (interneti nimede 

ja numbrite määramise korporatsioon) 

juhtimises tehtavate muudatuste viibimise 

ärakasutamist nimetatud otstarbel; on 

kindlalt veendunud, et kõigis asjaomastes 

ELi poliitikavaldkondades tuleb arvestada 

interneti ülemaailmset mõõdet, ning palub 

Euroopa välisteenistusel kasutada 

digiteerimise pakutavad võimalused 

sidusa välispoliitika väljakujundamiseks 

täielikult ära, et tagada ELi esindatus 
interneti haldamise platvormides ning 

suurem aktiivsus ülemaailmsetel 

foorumitel, eelkõige seoses standardite 

kehtestamise, andmevoogude, 5G 

kasutuselevõtu ettevalmistamise ja 

küberjulgeolekuga; 

127. ei nõustu ühegi 

internetihaldusstruktuuriga; peab siiski 

hädavajalikuks tagada, et ELi 

liikmesriigid oleks interneti haldamise 

platvormides esindatud, eelkõige seoses 

standardite kehtestamise, andmevoogude ja 

5G kasutuselevõtu ettevalmistamisega; 

Or. en 

 

 


