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Muudatusettepanek 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas;

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas; 
märgib, et liit peaks Hiina Vabariigiga 
(Taiwaniga) sõlmima kahepoolse 
investeerimislepingu ja leidma meetmed, 
mis aitaks Hong Kongi elanikel liidus 
sisse elada, et tagada nende sotsiaalsed, 
kodaniku- ja poliitilised õigused; on 
seisukohal, et komisjon peaks üle 
vaatama ekspordikontrolli, juhul kui see 
kohaldub Xinjiangi provintsile, tagamaks, 
et liit teeb kõik, mis tema võimuses, et 
ennetada selliste kaupade eksporti, mis 
võivad panustada inimõiguste rikkumisse 
selles provintsis; rõhutab, et selle 
ülevaatega tuleks kindlaks määrata, 
millistele täiendavatele konkreetsetele 
toodetele tulevikus ekspordikontrolli 
kohaldatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas;

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et COVIDi 
pandeemiast taastumise hõlbustamiseks 
oma digiüleminekut edendada, tõsta oma 
vastupanuvõimet tulemaks toime tulevaste 
probleemidega ja kaotada lõhe USA ja 
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Hiinaga, et olla konkurentsivõimelise 
andmepõhise maailmamajanduse tagamisel 
esirinnas;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Roman Haider

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas;

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas, 
kuid ühtlasi selleks, et suuta mõjutada 
tõeliselt olulisi valdkondi, nagu 
andmeturve ja andmekaitse, mis on 
tehisintellektiga tegelemisel hädavajalik 
teema;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas;

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et edendada oma 
andmepõhise majanduse eetilist mudelit, 
eriti seoses põhiõiguste järgimise, 
tarbijate kaitsmise ja võitlusega 
digisektoris praegu domineerivate 
osalejate turuvõimu vastu;

Or. fr
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Muudatusettepanek 5
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas;

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas ja 
olla juhtpositsioonil digitaalsete 
standardite loomisel;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe 
USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise andmepõhise 
maailmamajanduse tagamisel esirinnas;

1. märgib, et Euroopa Liit peab 
astuma pikaajalise perspektiiviga samme, 
et kaotada lõhe USA ja Hiinaga, et olla 
konkurentsivõimelise ja kestliku 
andmepõhise maailmamajanduse tagamisel 
esirinnas;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
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Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. toonitab vajadust taristute ja 
tehniliste lahenduste arendamise järele, 
mis võimaldaks Pariisi kokkuleppe, ELi 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide ning 
eelkõige 2030. aasta eesmärkide ja 
eesmärgiga saada 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside vabaks ühtiva 
digiülemineku rakendamist; nõuab seega 
toote olelusringi analüüsil põhineva ELi 
digitaalse jätkusuutlikkuse indeksi 
kasutuselevõttu; juhib tähelepanu 
asjaolule, et selline indeks panustaks ELi 
töövahendite arendamisse, et hinnata ja 
rakendada veelgi kaubanduse ja 
kestlikkuse peatükke ning seonduvaid 
kohustusi ja jõustamismehhanisme;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. rõhutab, et rohelise kokkuleppe 
potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks on 
oluline võimaldada oluliste ja täpselt 
määratletud andmestike jagamist ja neile 
juurdepääsu; kutsub komisjoni üles 
hindama, millised andmestikud on 
olulised ökoloogiliseks üleminekuks 
seoses jätkusuutlike toodete ja teenustega, 
muu hulgas toodete tootmise, transpordi, 
süsinikujalajälje, energia ja bioloogilise 
mitmekesisuse mõjuga, samuti nende 
kasutuselt kõrvaldamisega; rõhutab, et 
tulevased või uuendatud 
kaubanduskokkulepped peaksid tagama 
konkreetsed mehhanismid selliste 
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andmekogumite edastamiseks ja 
kaitsmiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1c. rõhutab vajadust tagada, et 
digiüleminekuga tugevdatakse avatud 
tehnoloogiaid, ülekantavust ja 
koostalitlusvõimet; pöörab tähelepanu 
asjaolule, et uuendatud ja uued 
kaubanduskokkulepped peaksid selliseid 
eesmärke käsitlema;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist;

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite ja turgude kestliku avamise 
mitmepoolseid lahendusi, et pakkuda 
ettevõtetele, tarbijatele ja töötajatele 
konkreetset kasu; nõuab, et viidaks lõpule 
mõnepoolsed WTO läbirääkimised e-
kaubanduse üle ja et WTO infotehnoloogia 
lepingut, selle täiendusi ja WTO 
telekommunikatsiooniteenuste 
viitedokumenti täielikult rakendataks ja 
veelgi laiemalt kasutusele võetaks; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
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silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; märgib, et need barjäärid on eriti 
suureks probleemiks VKEdele; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumisel on tarbijakaitse ebapiisav; 
toetab WTO elektroonilise edastuse 
tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
edastuse tollimaksu moratooriumi 
alaliseks muutmist;

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et mõnepoolsed WTO läbirääkimised e-
kaubanduse üle jõuaksid sisuliste 
edusammudeni tasakaalustatud tulemuste 
suunas, rõhutab, et nõuetekohaselt 
kavandatud üleilmsete reeglite puudumise 
tõttu võivad ELi ettevõtjad seista silmitsi 
digitaalkaubanduse mittetariifsete tõketega, 
näiteks põhjendamatu asukohapõhine 
tõkestus, andmete lokaliseerimine ja 
kohustusliku tehnosiirde nõuded; rõhutab, 
et elektroonilised andmed on oluline 
majanduslik nn toormaterjal või 
digiüleminekuosa ning et seega on oluline 
tagada selgust seoses elektroonilise 
edastuse määratlusega ja tagada 
tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtte 
järgimine, mille kohaselt peaks impordi- 
ja ekspordireeglid sõltumata tehnoloogiast 
samaks jääma;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist;

2. märgib digitaalkaubanduse 
reguleerimise puhul kaubanduspartnerite 
erinevate lähenemiste vaheliste 
vastuoludega kaasnevaid ohte; toetab 
kindlalt digitaalkaubanduse reeglite 
mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, et 
kiiresti viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist; nõuab, et EL teeks veelgi tööd 
koos partneritega, näiteks OECD ja 
WTOga, et kehtestada tehisintellektile 
üleilmsed standardid, et vähendada 
kaubandustõkkeid ja edendada kooskõlas 
ELi väärtustega usaldusväärset 
tehisintellekti;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Massimiliano Salini

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; samuti 
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kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist;

on oluline andmete vaba liikumise 
korraldamine säilitades samas usaldust; 
seda tehes võiks kahepoolne/piirkondlik 
regulatiivne koostöö, nagu näiteks 
vastastikkuse tunnustamise edendamine, 
täiendada tulevast WTO kava, võttes 
arvesse isikuandmete kaitse taset erineva 
riikliku õiguse kohaselt; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Svenja Hahn

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist;

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist; kutsub komisjoni üles praegu 
WTO tasandi e-kaubanduse 
läbirääkimistel arutatava lähtekoodi 
klausli mõju tulevastele ELi tehisintellekti 
õigusaktidele hoolikalt hindama ja 
Euroopa Parlamenti sellesse hindamisse 
kaasama;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja 
nõuab, et viidaks lõpule mõnepoolsed 
WTO läbirääkimised e-kaubanduse üle; 
peab kahetsusväärseks, et üleilmsete 
reeglite puudumise tõttu seisavad ELi 
ettevõtjad silmitsi digitaalkaubanduse 
mittetariifsete tõketega, näiteks 
põhjendamatu andmete lokaliseerimine ja 
kohustusliku tehnosiirde nõuded; toetab 
WTO elektroonilise edastuse tollimaksu 
moratooriumi alaliseks muutmist;

2. toetab kindlalt veendumust, et 
Euroopa Liit ei peaks kõiki 
digitaalkaubanduse reeglite mitmepoolseid 
lahendusi aktsepteerima ilma kindlate 
garantiideta, nagu need, mida Euroopa 
Parlament seoses tegevustega 
tehisintellekti jaoks eetilise raamistiku, 
kodanikuvastutuse eeskirjade, 
intellektuaalomandi austamise ja tarbijat 
kaitsvate digitaalteenuste reguleerimisel 
nõuab; peab kahetsusväärseks, et ELi 
ettevõtjad seisavad silmitsi 
digitaalkaubanduse mittetariifsete tõketega, 
näiteks kohustuslik tehnosiire; toetab 
WTO elektroonilise edastuse tollimaksu 
moratooriumi alaliseks muutmist;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse 
reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, 
et viidaks lõpule mõnepoolsed WTO 
läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite 
puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad 
silmitsi digitaalkaubanduse mittetariifsete 
tõketega, näiteks põhjendamatu andmete 
lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde 
nõuded; toetab WTO elektroonilise 
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edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist;

edastuse tollimaksu moratooriumi alaliseks 
muutmist; on seisukohal, et tarneahelad ja 
kaubandus võidavad digiteerimisest 
suurel määral;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. pöörab tähelepanu 
intellektuaalomandi õiguste sunniviisilist 
siiret (lähtekoodide kujul) keelavate 
distsipliinide kehtestamise 
olulisusele; rõhutab sellega seoses 
tehisintellekti puhul vajadust selge 
lähtekoodi määratluse järele ja selle 
algoritmidest eristamist; pöörab 
tähelepanu algoritmide auditeerimise ja 
süstemaatilise riskihindamise tagamise 
olulisusele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Samira Rafaela, Jérémy 
Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 

3. rõhutab andmevoogude kesksust 
digitaalkaubanduses ning et andmetest on 
lisaks tootmisvahendiks olemisele saanud 
kaubeldav vara; märgib, et 
konkurentsivõimeliste digiteenuste 
osutamiseks, eriti tehisintellekti puhul, on 
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konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

andmetele juurdepääs ja nende töötlemine 
sageli hädavajalikud; kutsub komisjoni 
üles võtma vastu digitaalkaubanduse 
reegleid, mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
mitteisiklike andmete voogude vaba 
piiriülest liikumist nii, et oleks tagatud ka 
ELi andmekaitsereeglite järgimine; 
rõhutab, et kooskõlas isikuandmete kaitse 
üldmäärusega, võib isikuandmeid 
kolmandatele riikidele kaitse piisavuse 
otsuste, standardsete lepinguliste klauslite 
ja siduvate ettevõtte reeglite kaudu 
edastada; nõuab andmekaitse kaalutluste 
küsimuse tõstatamist tulevastes 
kaubanduskokkulepetes, eesmärgiga 
hõlbustada kaitse piisavuse otsuse 
protsessi koos kaubanduspartneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi andmekaitse- 
ja privaatsusreeglite järgimine; toetab 
põhimõtet, et andmed peaksid saama 
vabalt piiriüleselt liikuda, juhul kui 
pooled suudavad isikuandmete kaitseks ja 
turvalisuseks kehtestada nõuetekohased 
õigusliku edastamise vahendid; nõuab 
põhjendamatu andmete lokaliseerimise 
tavade jõulist keelustamist WTO e-
kaubanduse lepingus ja ELi 



PE680.842v01-00 14/37 AM\1223615ET.docx

ET

vabakaubanduslepingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks ja tarbijate 
usalduse uuesti võitmiseks on eraelu 
austamine ja andmete kaitsmine 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet nii, et oleks tagatud ka 
ELi andmekaitsereeglite järgimine; tuletab 
meelde, et Euroopa Liidu kohus tegi 
otsuse, et kolmandates riikides tegutsevate 
ettevõtete pakutavate andmete kaitsmise 
tase peab olema võrdne liidus tegutsevate 
ettevõtete omaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Danuta Maria Hübner, Iuliu Winkler, Gabriel 
Mato

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
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andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

andmevoogude vaba globaalset edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine; sealhulgas 
ambitsioonikate ja paindlike sätete 
lisamise kaudu piiriüleste andmevoogude 
kohta kaubanduslepingutes, mis ei 
võimalda liigset riiklikku sekkumist;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Maximilian Krah

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud, kusjuures eriti kiired 5G-
taristud tuleb ELis viivitamatult välja 
ehitada; kutsub komisjoni üles võtma vastu 
digitaalkaubanduse reegleid, mis 
suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Roman Haider

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
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võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine, tagades 
ühtlasi läbipaistvuse ELi-väliste 
andmevoogude ja andmete säilitamise 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis toetavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist, 
tagades ELi andmekaitsereeglite, 
tarbijakaitse standardite ja 
privaatsuseeskirjade jõustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 

3. märgib, et konkurentsivõimeliste 
digiteenuste osutamiseks on andmetele 
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juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

juurdepääs ja nende töötlemine sageli 
hädavajalikud; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digitaalkaubanduse reegleid, 
mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja hõlbustavad 
andmevoogude vaba piiriülest edastamist 
täielikus kooskõlas ELi privaatsus- ja 
andmekaitseõigusega, sealhulgas 
isikuandmete kaitse üldmäärusega;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. nõuab, et kaubandussüsteemide 
tehisintellekt oleks tehniliselt tugev, et 
seda ei saaks Euroopa kaubanduse 
huvidele kahjulikel eesmärkidel 
ärakasutada; rõhutab, et tehisintellekti 
kaubandussüsteemide arendamise 
aluspõhimõtted on kasutaja nõusolek ja 
tema anonüümsus, ilma et 
jälgimisrakenduste kasutamine oleks 
kohustuslik; nõuab seega tungivalt, et 
tehisintellekti teenused oleks 
kasutajapõhised; julgustab komisjoni 
looma vahendeid nende teenuste 
sertifitseerimiseks, et ennetada kahjulike 
jälgimisrakenduste levikut; rõhutab, et 
piirkondlikud ja kohalikud tehisintellekti 
teenuste suhtes pädevad asutused, juhul 
kui need on olemas, peaksid olema 
tagatud ning et teavitamise ja meetmete 
mehhanismid peaksid tuginema 
subsidiaarsuse põhimõttele ning seega 
tunnistama seda tüüpi pädevusi, et tagada 
piirkondlike asutuste pädevuste 
säilitamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. rõhutab, et plokiahela kõige 
olulisem mõju on kaubanduse 
hõlbustamine, tagades turvalise struktuuri 
teabevahetuseks ja protsesside 
struktureerimiseks; on seisukohal, et selle 
tehnoloogia lisaväärtus on usaldusliku 
raamistiku loomine kohtades, kus puudub 
ühe haldajaga ühtne platvorm, kus kõik 
kaasatud osalejad on samal tasandil ja 
kus detsentraliseeritud kontroll on 
plokiahela peamiseks aluseks; tuletab 
meelde, et plokiahela tehnoloogia võib 
olla kasulik tolliprotseduuride jaoks 
mahuka teabevahetuse, suurema 
läbipaistvuse ja suurema usaldusega 
partnerite vahel; on seisukohal, et 
plokiahela tehnoloogia võib ühtlasi olla 
kasulik kaubanduse ja kestliku arengu 
jaoks; peab kahetsusväärseks, et liidul 
puudub endiselt ühtlustatud 
õigusraamistik plokiahela tehnoloogiate 
kaubanduses kasutamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab komisjonile meelde, et iga 
digitaalset turgu käsitlev ettepanek peaks 
täielikult järgima ELi rahvusvahelisi 
kohustusi, sealhulgas WTO ja 

4. tuletab komisjonile meelde, et iga 
digitaalset turgu käsitlev ettepanek peaks 
täielikult järgima ELi rahvusvahelisi 
kohustusi, sealhulgas WTO ja 
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kahepoolseid kaubanduslepinguid; nõuab 
tungivalt, et komisjon hindaks täielikult 
oma ettepanekute geopoliitilist ja 
strateegilist mõju;

kahepoolseid kaubanduslepinguid; nõuab 
tungivalt, et komisjon hindaks täielikult 
oma ettepanekute geopoliitilist ja 
strateegilist mõju; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid ja komisjon edendaksid 
seadmete, rakenduste, andmehoidlate, 
teenuste ja võrkude koostalitlusvõimet, 
mis on vajalik, et saada täielikku kasu 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) kasutuselevõtust, mida kasutavad 
ka kaubandussektori kasutajad;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. 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;

4. 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 puhul eeskujuks ning 
edendama andmete jagamist ELi ja 
kolmandate riikide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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4. 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;

4. tuletab komisjonile meelde, et 
komisjoni digitaalset turgu ja 
tehisintellekti käsitlevad ettepanekud, mis 
ühtivad mitmete algatuste raportitega, 
mille üle Euroopa Parlament 2020. aastal 
suure enamusega hääletas, ei või ega ei 
peaks täielikult järgima WTO 
kaubanduslepinguid ja et kahepoolseid 
kaubanduslepinguid tuleb muuta, et uusi 
reegleid täielikult järgitaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. 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;

4. pöörab tähelepanu asjaolule, et 
ELi rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas 
WTO ja kahepoolseid kaubanduslepinguid 
tuleks tõlgendada, kooskõlas põhiõiguste 
järgimise ja ELi avalike 
poliitikaeesmärkidega, nagu õigus 
privaatsusele, andme- ja tarbijakaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 

5. märgib reeglitel põhineva Aasia 
piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimist, 
mis süvendab piirkonna majanduslikku 
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integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid;

integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et demokraatlike põhimõtete, 
inimõiguste ja kestliku arenguga 
kooskõlastamata digitaalreeglite 
suurenenud üleilmne kaal peaks toetama 
ELi osalemist digimajanduse üleilmsete 
reeglite kehtestamises; toetab sellega 
seoses tööd ELi-USA kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu loomise suunas, et 
edendada Atlandi-ülest koostööd 
digitaalsetes küsimustes, sealhulgas 
ekspordipiirangute ja välismaiste 
otseinvesteeringute taustauuringute 
puhul; toetab sellega seoses tööd Atlandi-
ülese tehisintellekti lepingu nimel, et luua 
tugevam ja laiem konsensus eetilise 
tehisintellekti ja andmehalduse 
põhimõtete puhul ning, nende põhimõtete 
raames, edendada innovatsiooni ja 
andmete jagamist tehisintellekti 
arendamiseks; eesmärgiga hõlbustada 
kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid; toetab rahvusvahelist 
regulatiivset ja muud koostööd 
digimajanduse puhul OECD riikide vahel, 
sealhulgas tehisintellekti üleilmset 
partnerlust; julgustab ELi intensiivistama 
koostööd ÜRO ja rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonidega;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
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üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid;

üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni, integreerib selle 
tarneahelaid, hõlmab kahte kolmest 
maailma kõige suuremast majandusest, 
ühtlustab päritolureeglite tingimusi, 
kehtestab ühtse piirkondlike sisureeglite 
kogumi, luues tõhusalt esmatarbekaupade 
ühisturu, mis edendab tarneahelate 
loomist ja arendamist; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk ja et 
see toob kaasa tagasihoidliku nõudluse 
kasvu kaubanduses, sest enamik kaupade 
suhtes on juba olemasolevate 
kaubanduslepingute alusel tollimaksu 
vähendamist kohandatud, samas kui 
kavandatud teenustega kauplemise 
liberaliseerimine on piiratud; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid; tunneb heameelt uue 
USA valitsuse uute avatud seisukohtade 
üle seoses tema Euroopa vastaspooltega;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 

5. võtab teadmiseks reeglitel põhineva 
Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise, 
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üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid;

mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; võtab teadmiseks komisjoni 
ja kõrge esindaja ettepaneku luua ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
ning teha tööd Atlandi-ülese tehisintellekti 
lepingu sõlmimiseks, et aidata hõlbustada 
kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid; kordab, et Euroopa 
Parlament peab olema lahutamatu osa 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
läbirääkimistest ning saama ülevaate, et 
kontrollida protsessi ainsa otse valitud 
Euroopa institutsioonina; julgustab 
komisjoni tagama kõrgetasemelise 
läbipaistvuse mitte ainult 
kaubandusreeglitega seonduvate 
läbirääkimiste suhtes, vaid ka kolmandate 
riikidega koostööd tehes;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Massimiliano Salini

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 

5. võtab teadmiseks reeglitel põhineva 
Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise, 
mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk, 
sealhulgas keskkonna säilitamist ja 
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majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid;

sotsiaalõigusi käsitlevate kohustuste 
puhul; on veendunud, et piirkondliku 
ulatusliku majanduspartnerluse lepingu 
sõlmimine peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid, tagades ELi keskse 
rolli nende standardite paika panemisel;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Roman Haider

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid;

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid; sellises Atlandi-
üleses tehisintellekti lepingus peaks 
ühtlasi olema andmeturbele ning 
kasutajate ja tarbijate andmete kaitsele 



AM\1223615ET.docx 25/37 PE680.842v01-00

ET

pühendatud peatükk;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid;

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; on veendunud, et 
piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja ühised standardid; kutsub 
mõlemaid pooli üles kasutama uue Bideni 
administratsiooni hoogsust, et alustada 
kiiresti nende küsimuste kallal töötamist 
ning jõuda OECDs digimajanduse õiglase 
maksustamise suhtes kokkuleppele;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
üle, mis süvendab piirkonna 
majanduslikku integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid;

5. piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine on 
loonud kõige suurema majandusliku 
integratsiooni kogu maailmas; sellega 
rõhutatakse ELi juhtrolli olulisust 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning töötada 
digitaalkaubanduse jaoks välja ühilduvad 
reeglid ja standardid;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt reeglitel 
põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise 
üle, mis süvendab piirkonna 
majanduslikku integratsiooni; peab siiski 
kahetsusväärseks, et piirkondlikus 
ulatuslikus majanduspartnerluse lepingus 
puudub tugev kestliku arengu peatükk; on 
veendunud, et piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimine 
peaks toetama ELi osalemist 
digimajanduse üleilmsete reeglite 
kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
loomist ning tööd Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu sõlmimiseks, et 
aidata hõlbustada kaubandust ning 

5. täheldab komisjoni ettepanekut 
luua ELi-USA kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu ning alustada tööd 
Atlandi-ülese tehisintellekti lepingu 
sõlmimiseks; kutsub komisjoni üles 
keskenduma usaldusväärse Euroopa 
õigusraamistiku loomisele liidu väärtuste 
ja põhiõiguste austamiseks; rõhutab, et 
kaubanduseeskirjad ei tohiks kunagi 
takistada reguleerivaid asutusi tagamast 
tehisintellektiga seonduvate õigusaktide 
täielikku rakendamist; nõuab, et komisjon 
tagaks viivitamatult 
kaubanduseeskirjadega seonduvate 
läbirääkimiste kõrge läbipaistvuse taseme;
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töötada digitaalkaubanduse jaoks välja 
ühilduvad reeglid ja standardid;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy 
Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab digitaalkaubanduse rolli 
VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele 
juurdepääsu hõlbustamisel ja naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamisel.

6. rõhutab digitaalkaubanduse ja 
näiteks plokiahela kasutamise rolli 
VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele 
juurdepääsu hõlbustamisel ja piiriüleste 
kaubavahetusprotsesside ja äritehingute 
tõhustamisel ja odavamaks muutmisel; 
rõhutab eriti kasu, mida need võiksid tuua 
naiste majandusliku mõjuvõimu 
suurendamisel ja samuti plokiahela 
kasutamisel ettevõtete hoolsuskohustuse 
protsesside hõlbustamiseks; nõuab, et 
digitaalkaubandus oleks ELi uue 
kaubandusstrateegia alustalaks; lisaks 
nõuab digitaalkaubanduse peatükkide 
kaasamist kõigisse tulevastesse 
vabakaubanduslepingutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab digitaalkaubanduse rolli 
VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele 

6. rõhutab digitaalkaubanduse rolli 
VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele 
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juurdepääsu hõlbustamisel ja naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamisel.

juurdepääsu hõlbustamisel, rõhutab, et see 
peaks panustama ka naiste majandusliku 
mõjuvõimu suurendamisse; pöörab 
tähelepanu asjaolule, et avatud lähtekoodi 
kasutamine on tee avatud ja kestliku 
digiülemineku suunas, nii avatud 
lähtekoodiga tarkvara kui riistvara kaudu, 
edenedes digimajanduses Euroopa 
strateegilise autonoomia suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab digitaalkaubanduse rolli 
VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele 
juurdepääsu hõlbustamisel ja naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamisel..

6. rõhutab digitaalkaubanduse rolli 
VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele 
juurdepääsu hõlbustamisel; kuna 
digiteerimine on üleilmsetel turgudel 
konkurentsivõime säilitamiseks 
möödapääsmatu, kutsub komisjon üles 
leidma viisi, kuidas neid digiüleminekus 
toetada;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab digitaalkaubanduse rolli 
VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele 
juurdepääsu hõlbustamisel ja naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamisel.

6. rõhutab digitaalkaubanduse rolli 
VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele 
juurdepääsu hõlbustamisel, sealhulgas 
vähem arenenud riikides, ja naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamisel 
ning nende suuremal kaasamisel;
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Or. en

Muudatusettepanek 44
Massimiliano Salini

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. märgib, et tehisintellekt on 
integreeritud laia valikusse süsteemidesse 
ning tagab seega pahatahtlikele 
osalejatele rohkem võimalikke 
sisenemisvõimalusi ärakasutamiseks; 
seega on oluline edendada küberturvet, 
toetades tööstusest lähtuvaid standardeid, 
suuniseid ja parimaid tavasid, et aidata 
ettevõtetel hallata oma küberturbega 
seonduvaid ohte, võttes arvesse järjest 
rohkem esinevaid laiaulatuslikke 
küberründeid ELi mittekuuluvate riikide 
poolt, eesmärgiga omastada 
seadusevastaselt tundlikku äriteavet, nagu 
ärisaladused ja intellektuaalomand, mille 
ohvrid ELi ettevõtted sageli on; märgib, et 
koostööd mittetegevate riikide 
survestamiseks tuleks kaaluda 
diplomaatiliste meetmete või majanduslike 
survemeetmete rakendamist; on 
seisukohal, et OECD-sisene kokkulepe 
üksteise vastu tööstusspionaaži mitte 
rakendada, takistaks ka teisi riike seda 
tegemast.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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6a. rõhutab ELi 
vabakaubanduslepingute olulisust ELi 
ettevõtete, tarbijate ja töötajate huvide ja 
väärtuste edendamisel üleilmses 
digimajanduses ja näeb neid 
konkurentsivõimelise digitaalse ühisturu 
täiendavate osadena; tunneb heameelt 
ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja 
koostöölepingu digitaalkaubanduse ja 
telekommunikatsiooni peatükkide üle ja 
peab neid võrdlusaluseks teiste arenenud 
ELi kaubanduspartneritega 
läbirääkimiste korraldamisel; kutsub üles 
digitaalkaubanduse ja 
telekommunikatsiooni peatükke kõigisse 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse 
kaasama;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. on seisukohal, et ettepanek võtta 
vastu määrus õigluse ja läbipaistvuse 
edendamise kohta veebipõhiste 
vahendusteenuste ärikasutajate jaoks 
(COM/2018/238 final) on samm võrdsete 
võimaluste suunas VKEde jaoks, kes 
võistlevad digiteenuste turgudel samuti 
tehisintellekti rakendavate 
suuräriühingutega, ning palub määruse 
lõpetamist pärast selle uuendamist ja uue 
komisjoni 19. veebruari 2020. aasta 
Euroopa digituleviku kujundamist 
käsitlevas teatises väljatoodud digitaalse 
strateegiaga kooskõlastamist 
(COM(2020)67 final);

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a on veendunud, et tavasid, mis 
õõnestavad tarbija- ja andmekaitset ning 
ka tööjõuõigusi, nagu näotuvastuse 
algoritmid, tehnoloogiapõhine järelevalve, 
seire ja kontroll töökohas, näiteks 
ennustamis- ja märgistamisvahendid, 
kaugseire ning tööaja jälgimine ja 
algoritmipõhine juhtimine, tuleks vältida 
ning et iga tulevane või uuendatud 
kaubandusleping peaks keelama sellistel 
tavadel põhinevate andmevoogude 
edastamise;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. märgib, et tootmine ja kaubandus 
sõltuvad digitaalse teabe piiriülesest 
transportimisest, talletamisest ja 
kasutamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. rõhutab üleilmsel turul 
olemasolevate tasakaalustamatuste ja 
moonutuste, mis pärsivad ELi 
tehnoloogiaettevõtete kasvu, 
korrigeerimise olulisust; kutsub komisjoni 
üles jätkama USA, Jaapani ja teiste 
sarnaseid seisukohti jagavate partneritega 
WTO reeglite reformimise kallal töötamist 
seoses, muu hulgas, toetuste, 
sunniviisiliste tehnosiirete ja 
riigiettevõtetega; rõhutab vajadust 
olemasolevaid kaubandus- ja 
investeerimislepinguid rohkem tugevdada, 
mõnedes kaubandus- ja 
investeerimispoliitika valdkondades 
vastastikkuse suunas liikuda ning uusi 
ELi õigusraamistikke, sealhulgas 
välisriikide subsiidiumide jaoks uut 
instrumenti luues; peab vajalikuks 
arendada toetavaid tingimusi sobivate 
finantseerimismeetmete ja 
ekspordikrediidiga ELi 
tehnoloogiaettevõtete jaoks; toetab 
kaitsemeetmete arendamist ELi 
õigusaktides ja kaubanduslepingutes kõigi 
digitaalses väärtusahelas osalejate, 
sealhulgas telekommunikatsiooni, 
konkurentsivastase tegevuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. palub komisjonil selgitada 
kavandatud lähtekoodi klausli mõju 
Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 
(WTOga) ELi digitaalpoliitika suhtes 
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käimasolevate elektroonilist kaubandust 
käsitlevate läbirääkimiste raames, 
eelkõige seoses tarbijakaitsega, ning 
samas selline kaubandusõiguse klausel 
tagasi võtta, kuna tarkvara lähtekood juba 
on autoriõiguse ja ärisaladuse kaitse all;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. märgib, et tehisintellekt ja 
hajusraamatu tehnoloogia on kaubanduse 
valdkonnas murrangulised tehnoloogiad, 
tagades võimaluse koguda suurtes 
kogustes andmeid; rõhutab, et liidu uus 
digistrateegia peaks võtma kaubandust 
kui peamist sektorit, mida tehisintellekti 
abil võiks põhjalikult ümber kujundada;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. rõhutab ELi andmestrateegia rolli 
õigusaktide, sealhulgas andmehalduse 
akti ja tulevase andmealase õigusakti, 
kaudu oma enda andmete ühisturu 
loomisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6c. rõhutab asjaolu, et 
konkurentsivõimeline ligipääs andmetele 
on tehisintellekti tehnoloogia arenguks 
hädavajaliku tähtsusega, mis on mitmetes 
ühiskonna sektorites järjest olulisem; 
rõhutab seega, et teadlastele ja ettevõtetele 
tuleb anda suurem vabadus ligipääsuks 
andmetele ja nende kasutamiseks 
tehisintellekti arendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Markéta Gregorová
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6c. julgustab komisjoni läbipaistvalt 
hindama ja tagama oma 
kaubandusettepanekute sisepoliitikaga 
ühtivuse, eriti tehisintellekti reguleerimise 
ja seire puhul, ning tagama, et ELi 
poliitikaruum säiliks nii, et praegused ja 
tulevased tehisintellektiga seonduvad 
regulatiivsed püüdlused ei oleks 
kaubandusreeglitega piiratud;

Or. en

Muudatusettepanek 55
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Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6d. tõmbab tähelepanu õigusalasele 
ettearvamatusele, millega tehisintellekti 
tehnoloogia arendajad tehisintellektiga 
ELi tasandil seonduvate andmekaitse ja 
eetiliste küsimuste ebapiisava 
koordineerimise tõttu silmitsi seisavad; 
palub seega komisjonil esitada suunised 
eelkinnitatud andmekasutuse 
protseduurideks ning 
pseudonümiseerimiseks ja 
anonümiseerimiseks, et vähendada 
tehisintellekti tehnoloogia arendajate 
jaoks õigusalast ettearvamatust; on 
seisukohal, et riiklikud ametiasutused 
peaksid avaliku võimu teostamisel 
järgima ELi suuniseid, et tagada pidev 
õigusnormidele vastavus ja kõrvaldada 
digitaalse ühisturu toimimise takistused;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6e. tunnustab eesmärki teha EList 
tehisintellekti arendamisel ja 
rakendamisel ülemaailmne liider ning 
rõhutab asjaolu, et EL peaks 
tehisintellekti kasutamise eetiliste ja 
õiguslike normide ja standardite 
arendamisel võtma juhtpositsiooni, luues 
võimalusel standardid kogu maailmale;
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Or. en

Muudatusettepanek 57
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6f. märgib, et VKEd kannatavad 
läbipaistmatu bürokraatia ja liigse 
regulatiivse koorma tõttu kõige enam ning 
rõhutab vastavalt asjaolu, et õigusakte 
tuleks lihtsustada ja selgemaks muuta, et 
edendada nendega digitaalsete 
tehnoloogiate, eelkõige tehisintellekti 
arendamist ja kasutust;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6g. rõhutab asjaolu, et ühisturu 
suurus on Euroopa suurema digitaalse 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
peamiseks potentsiaaliks ning et seega 
tuleb igasugune andmevoogude, 
digitaalkaupade ja -teenuste ELi riikide 
vahelise ühise uurimistöö ja ekspordi 
killustatus ning põhjendamatu piiritõke 
viivitamatult kõrvaldada, et tagada 
ühiskonnale kogu ELi turu võimalik 
kasu;

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler

Arvamuse projekt
Punkt 6 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6h. julgustab komisjoni hindama 
võimalusi strateegiliselt olulise tähtsusega 
kolmandate riikidega ühiste 
andmevoogude hõlbustamiseks ning 
andmete valdkonnas sarnaseid seisukohti 
jagavate demokraatiate ja 
turumajandustega sidemete 
tugevdamiseks; eriti oluline on koostöö 
Ühendkuningriigiga, millel on oluline roll 
üleilmses digimajanduses; julgustab seega 
komisjoni kaasama Ühendkuningriiki 
püüdlustesse luua tõrgeteta Euroopa 
andmete ühisturg; võtab sellega seoses 
teadmiseks ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga 
ettenähtud andmeedastuse 4+2 kuu 
pikkuse üleminekuperioodi ning julgustab 
komisjoni kiiremas korras kahe partneri 
vahelisi jätkuvaid andmevooge tagama, 
eeltingimusena andmekaitsereegleid 
järgides;

Or. en


