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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et tootmine ja kaubandus sõltuvad üha enam digitaalse teabe piiriülesest 
transpordist, säilitamisest ja kasutamisest; rõhutab, et EL peab digiüleminekut 
edendama, et hõlbustada COVID-19 pandeemiast taastumist ja suurendada oma 
vastupidavust, et lahendada tulevikuprobleemid; märgib, et digiüleminek peab olema 
kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkide, Pariisi kokkuleppe ning ELi kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega; 

2. on veendunud, et Euroopa Liit peab võtma kiireloomulisi meetmeid digilõhe 
kaotamiseks USA ja Hiinaga, et suurendada ELis üleilmselt edukate 
tehnoloogiaettevõtete arvu ja olla esirinnas standardite kehtestamisel kestlikule 
digitaalsele andmepõhisele maailmamajandusele, mis tagab ELi väärtuste austamise, 
inimõigused, tarbijakaitse, andmeturbe ja andmekaitse;

3. rõhutab vajadust tagada, et digiüleminekuga tugevdatakse avatud tehnoloogiaid, 
ülekantavust ja koostalitlusvõimet; pöörab tähelepanu asjaolule, et neid eesmärke tuleks 
käsitleda ajakohastatud kaubanduskokkuleppes Hiinaga;

4. märgib, et digikaubanduse reguleerimises võib esineda oht, et kaubanduspartnerite 
erinevad käsitused ei lange kokku; toetab kindlalt digikaubanduse reeglite ja turgude 
kestliku avamise mitmepoolseid lahendusi, et ettevõtted, tarbijad ja töötajad saaksid 
sellest konkreetset kasu; nõuab, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
mitmepoolsed läbirääkimised e-kaubanduse üle viidaks tasakaalustatud tulemusega 
kiiremas korras lõpule; peab kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite puudumise tõttu 
võivad ELi ettevõtjaid ähvardada digikaubanduse mittetariifsed tõkked, näiteks 
põhjendamatu asukohapõhine tõkestus, andmete lokaliseerimine ja kohustusliku 
tehnosiirde nõuded; märgib, et need tõkked on eriti rasked väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) jaoks; rõhutab, et ülemaailmsed digikaubanduse reeglid 
võiksid tarbijakaitset veelgi suurendada; toetab ideed muuta WTO moratoorium 
elektroonilise edastuse kohta alaliseks ja rõhutab, et tuleb tagada selgus, milline on 
elektroonilise edastuse määratlus; nõuab WTO infotehnoloogia lepingu, selle täienduste 
ja WTO telekommunikatsiooniteenuste viitedokumendi täielikku rakendamist ja veelgi 
laiemat kasutusele võtmist; 

5. pöörab tähelepanu intellektuaalomandi õiguste sunniviisilist siiret (lähtekoodide kujul) 
keelavate distsipliinide kehtestamise olulisusele; rõhutab sellega seoses, et EL ei tohiks 
võtta endale algoritmidega seotud kohustusi; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on 
säilitada ELi avaliku poliitika ruum kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide 
auditeerimiseks, tagades seeläbi ärisaladuste kaitse; kutsub komisjoni üles praegu WTO 
tasandi e-kaubanduse läbirääkimistel arutatava lähtekoodi klausli mõju tulevastele ELi 
tehisintellekti õigusaktidele, sealhulgas tarbijaõigustele, hoolikalt hindama ja Euroopa 
Parlamenti sellesse hindamisse kaasama;

6. toetab ambitsiooni teha EList digitaalse innovatsiooni ja tehisintellekti arendamise 
valdkonnas maailma liider; nõuab, et EL teeks tehisintellektile üleilmsete standardite 
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kehtestamiseks partneritega, näiteks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 
(OECD) ja WTOga, tihedamat koostööd, et kehtestada kaubandustõkete vähendamiseks 
tehisintellekti üleilmsed standardid ja edendada usaldusväärset tehisintellekti, mis 
vastab ELi väärtustele; toetab rahvusvahelist digimajanduse alast regulatiivset ja muud 
koostööd OECD riikide vahel, sealhulgas tehisintellekti üleilmset partnerlust; julgustab 
ELi intensiivistama selleteemalist koostööd ÜRO ja rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonidega;

7. rõhutab, et andmevood on digikaubanduses kesksel kohal ning et andmetest endist on 
lisaks tootmisvahendiks olemisele saanud kaubeldav vara; rõhutab ka, et elektroonilised 
andmed on digitehnoloogiale üleminekul peamine majanduslik tooraine; märgib, et 
konkurentsivõimeliste digiteenuste osutamiseks, eriti nende puhul, mis kasutavad 
tehisintellekti, on andmetele juurdepääs ja nende töötlemine sageli hädavajalikud; 
rõhutab seetõttu, et teadlastele ja ettevõtetele tuleb kooskõlas isikuandmete kaitse 
üldmäärusega anda suurem vabadus kasutada andmeid tehisintellekti arendamiseks; 
märgib, et 5G taristu ehitamist, mis on kooskõlas 5G küberturvalisust käsitleva ELi 
meetmepaketi eesmärkidega, tuleb ELis viivitamata kiirendada; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digikaubanduse reegleid, mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet, tagavad tarbijate usalduse ja hõlbustavad andmevoogude vaba 
piiriülest edastamist nii, et oleks tagatud ka ELi andme- ja eraelu kaitse ning 
tarbijakaitse reeglite järgimine; toetab põhimõtet, et andmed peaksid saama piiriüleselt 
vabalt liikuda, juhul kui asjaomased pooled suudavad isikuandmete kaitseks ja 
turvalisuse tagamiseks kehtestada nõuetekohased seadusliku edastamise vahendid; 
rõhutab, et vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele võib isikuandmeid kolmandatele 
riikidele edastada kaitse piisavuse otsuste, standardsete lepinguliste klauslite ja siduvate 
ettevõtte reeglite olemasolul; nõuab, et tulevastes kaubanduslepingutes tõstatataks 
andmekaitse arvessevõtmine, et hõlbustada kaitse piisavuse otsuste tegemist 
kaubanduspartnerite vahel ning lisada piiriüleste andmevoogude kohta tulevikku 
vaatavad ja paindlikud sätted; märgib, et kahepoolne ja piirkondlik regulatiivne 
koostöö, näiteks vastastikkuse tunnustamise edendamise alal, võiks tulevast WTO e-
kaubanduse lepingut täiendada, võttes arvesse isikuandmete kaitse taset iga riigi 
õiguses; nõuab põhjendamatu andmete lokaliseerimise tavade jõulist keelustamist WTO 
e-kaubanduse lepingus ja ELi vabakaubanduslepingutes;

8. tuletab komisjonile meelde, et iga digitaalset turgu käsitlev ettepanek peaks täielikult 
järgima ELi rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas WTO ja kahepoolseid 
kaubanduslepinguid; nõuab tungivalt, et komisjon hindaks täielikult oma ettepanekute 
geopoliitilist ja strateegilist mõju; on seisukohal, et EL peaks jääma avatud 
reeglitepõhise andmemajanduse loomisel eeskujuks ning edendama andmete jagamist 
ELi ja ELi mittekuuluvate riikide vahel;9. juhib tähelepanu reeglitel põhineva Aasia 
piirkondliku ulatusliku majanduspartnerluse lepingu sõlmimisele, mis on sillutanud teed 
maailma suurimale majandusliku integratsiooni projektile; peab siiski kahetsusväärseks, 
et piirkondlikul ulatusliku majanduspartnerluse lepingul puudub tugev kestliku arengu 
peatükk, mis sisaldaks keskkonnakaitse ja sotsiaalsete õigustega seotud kohustusi, mis 
näitab, et EL peab võtma digimajanduse ülemaailmsete reeglite kehtestamisel juhtrolli; 
on veendunud, et EL peaks edendama digireegleid, mis on kooskõlas demokraatlike 
põhimõtete, inimõiguste ja kestliku arenguga; toetab sellega seoses ettepanekut luua 
ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu; nõuab, et Euroopa Parlamenti hoitaks 
täielikult kursis selle ettepanekuga seotud edusammudega ning talle antaks ülesanne 
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jälgida ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu läbirääkimisi ja edasist tööd, et 
edendada Atlandi-ülest koostööd digiküsimustes, sealhulgas tehnoloogia 
ekspordipiirangute ja välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute valdkonnas; nõuab 
tungivalt, et komisjon tagaks läbipaistvuse kõrge taseme; toetab sellega seoses tööd 
Atlandi-ülese tehisintellekti lepingu nimel, et luua tugevam ja laiem konsensus eetilise 
tehisintellekti ja andmehalduse põhimõtetes ning edendada nende põhimõtete raames 
innovatsiooni ja andmete jagamist tehisintellekti arendamiseks, aidata edendada 
kaubandust ja digikaubanduse kooskõlastatud reeglite ja ühiste standardite 
väljatöötamist, et tagada ELi keskne roll nende standardite kehtestamisel; rõhutab, et 
sellises Atlandi-üleses tehisintellekti lepingus peaks ühtlasi olema andmeturbele ning 
kasutajate ja tarbijate andmete kaitsele pühendatud peatükk; kutsub mõlemaid pooli üles 
kasutama uue Bideni administratsiooni hoogsust, et alustada kiiresti nende küsimuste 
kallal töötamist ning jõuda OECDs digimajanduse õiglase maksustamise suhtes 
kokkuleppele;

10. rõhutab digikaubanduse ja plokiahela kasutamise rolli, näiteks VKEde ülemaailmsetele 
väärtusahelatele juurdepääsu hõlbustamisel, sealhulgas vähim arenenud riikides, ning 
piiriüleste kaubavahetusprotsesside ja äritehingute tõhustamisel ja odavamaks 
muutmisel; märgib sellega seoses, et VKEd kannatavad läbipaistmatu bürokraatia ja 
liigse koormuse tõttu kõige enam, ning rõhutab seetõttu asjaolu, et õigusakte tuleks 
lihtsustada ja selgemaks muuta, et edendada nendega digitehnoloogiate, eelkõige 
tehisintellekti arendamist ja kasutust VKEde poolt; kutsub komisjoni üles VKEsid 
nende digipöördes toetama; rõhutab eelkõige kasu, mida see võib tuua naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamisele ja suuremale kaasamisele kaasaaitamisel; 
märgib, et plokiahela kasutamine võib äriühingute hoolsuskohustuse täitmist 
hõlbustada;

11. märgib, et tehisintellekt on integreeritud paljudesse süsteemidesse ning et see suurendab 
pahatahtlike tegutsejate sisenemisvõimalusi; rõhutab, et seetõttu on oluline edendada 
küberturvet, toetades tööstusest lähtuvaid standardeid, suuniseid ja parimaid tavasid, et 
aidata ettevõtetel hallata oma küberturbega seonduvaid ohte, sest järjest rohkem esineb 
ELi mittekuuluvate riikide toimepandavaid laiaulatuslikke küberründeid, mille eesmärk 
on saada seadusevastaselt enda kätte tundlikku äriteavet, nagu ärisaladused ja 
intellektuaalomand, ning mille ohvriks langevad sageli ELi ettevõtted; märgib, et 
koostööd mittetegevate riikide survestamiseks tuleks kaaluda diplomaatiliste meetmete 
või majanduslike survemeetmete rakendamist; on seisukohal, et OECD-sisene 
kokkulepe teiste liikmeks olevate riikide vastu tööstusspionaaži mitte rakendada 
takistaks ka ELi mittekuuluvaid riike seda tegemast;

12. rõhutab ELi vabakaubanduslepingute olulisust ELi ettevõtete, tarbijate ja töötajate huvide 
ja väärtuste edendamisel üleilmses digimajanduses ja leiab, et need täiendavad 
konkurentsivõimelist digitaalset ühisturgu; märgib, et eriti oluline on koostöö 
Ühendkuningriigiga, millel on üleilmses digimajanduses oluline roll; tunneb heameelt 
ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu digikaubanduse ja 
telekommunikatsiooni peatükkide üle ja peab neid teiste arenenud ELi 
kaubanduspartneritega läbirääkimiste korraldamisel aluseks, millest lähtuda; palub lisada 
digikaubanduse ja telekommunikatsiooni peatükid kõigisse tulevastesse 
vabakaubanduslepingutesse; nõuab, et digikaubandusest saaks ELi uue 
kaubandusstrateegia alustala;
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13. rõhutab, kui tähtis on kõrvaldada üleilmsel turul eksisteerivad moonutused ja 
tasakaalustamatus, mis pärsivad ELi tehnoloogiaettevõtete kasvu; kutsub komisjoni üles 
jätkama koostööd USA, Jaapani ja teiste sarnaseid seisukohti jagavate partneritega, et 
reformida WTO reeglid, mis muu hulgas puudutavad toetusi, sunniviisilisi tehnosiirdeid 
ja riigiettevõtteid; rõhutab vajadust veelgi tugevdada olemasolevaid kaubandus- ja 
investeerimislepinguid, suurendada vastastikkust mõnedes kaubandus- ja 
investeerimispoliitika valdkondades ning luua uusi ELi õigusraamistikke, sealhulgas 
uus õigusakt välisriikide subsiidiumide jaoks; peab vajalikuks töötada ELi 
tehnoloogiaettevõtete jaoks välja toetavad tingimused, mis hõlmavad sobivaid 
rahastamismeetmeid ja ekspordikrediite; toetab seda, et ELi õigusaktides ja 
kaubanduslepingutes töötataks kõigi digitaalses väärtusahelas osalejate, sealhulgas 
telekommunikatsiooni konkurentsivastase tegevuse vastu välja kaitsemeetmed.
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