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1. Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

 

2. Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

 

3. Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise 

mitmeaastane kava ***I 

Raport: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–40 komisjon  +  

artikkel 8, pärast § 6 41 S&D NH + 614, 11, 72 

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH hääletus 

lükati edasi 

(kodukorra artikli 

61 lõige 2) 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanek 41 
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4. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne 

Raport: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 4 7 GUE/NGL  -  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 339, 356, 5 

pärast § 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

pärast § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 315, 340, 50 

§ 14 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 üle 40 

parlamendiliikme 

 +  

pärast § 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 21 § originaaltekst eraldi +  

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 390, 296, 23 

§ 41 § originaaltekst eraldi +  

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 54 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 54 15 GUE/NGL  -  

§ 60 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 61 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 503, 179, 28 

§ 65 § originaaltekst eraldi +  

§ 66 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 221, 466, 23 

3 +  

§ 73 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 224, 312, 176 

§ 76 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 533, 140, 37 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 78 § originaaltekst eraldi +  

§ 81 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 562, 124, 25 

§ 84 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 385, 317, 9 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 86 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 210, 472, 29 

§ 87 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 367, 320, 19 

§ 88 § originaaltekst eraldi +  

§ 89 § originaaltekst NH + 546, 128, 33 

pärast § 89, uus 

alapealkiri 

1 PPE  +  

§ 94 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 99, uus 

alapealkiri 

2 PPE  +  

§ 104 § originaaltekst eraldi +  

§ 105 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 401, 295, 15 

§ 106 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 340, 330, 38 

§ 107 § originaaltekst eraldi +  

§ 111 § originaaltekst eraldi +  

§ 112 § originaaltekst eraldi +  

§ 113 § originaaltekst eraldi +  

pärast volitust 15 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  

põhjendus H § originaaltekst eraldi +  

põhjendus P § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 422, 267, 22 

pärast põhjendust Q 5 GUE/NGL EH - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 500, 137, 73 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 63 (2. osa), 76 (3. osa), 81 (2. osa), 89 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: §§ 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, põhjendus P 

GUE/NGL: §§14, 54, 65 94, põhjendus H 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 60 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kasutatakse turu määratluse puhul kitsast riiklikku käsitust, 

mille puhul” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 61 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kui luuakse pangandusliit” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 63 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kõige hiljemalt siis, kui pangandusliit on lõpule viidud” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 81 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „asub seisukohale, et maksupettuste ja maksustamise vältimise 

vähendamine on riikide eelarvete konsolideerimise edendamisel keskse tähtsusega; 

peab tervitatavaks, et G20 välisministrid võtsid hiljuti vastu maksubaasi kahanemist 

ja kasumi ümberpaigutamist käsitlevad OECD poolt väljatöötatud uued eeskirjad, 

mis parandavad läbipaistvust, kõrvaldavad seaduselünki ja piiravad 

maksuparadiiside kasutamist; on seisukohal, et oma integreerituse taset arvestades 

peab EL kooskõlastamise ja lähenemise vallas, mille eesmärk on vältida siseturul 

kõiki kahjuliku maksukonkurentsi vorme, minema maksubaasi kahanemise ja 

kasumi ümberpaigutamise (BEPS) projekti ettepanekutest kaugemale; rõhutab siiski, 

et OECD lähenemisviisi aluseks on endiselt nn pehme õigus ja selle meetmeid tuleb 

ühtse turu vajadustega arvestamiseks täiendada nõuetekohase ELi tasandi 

õigusraamistikuga, nt BEPSi-vastase direktiivi kujul, mis väljuks OECD BEPSi 

algatuse raamidest valdkondades, mis ei ole piisavalt kaetud;” 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

§ 35 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „uuriks ühtlasi üksikasjalikult Google'i turgu valitsevat 

seisundit hotellide otsebroneeringute vallas ja” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 73 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „avaldada” 

2. osa: see sõna 
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GUE/NGL: 

§ 5 

1. osa: „palub komisjonil teha lõpp sotsiaalsele dumpingule, ja rõhutab, et 

konkurentsipoliitika otsustes tuleb võtta eriti arvesse sotsiaalset mõju” 

2. osa: „kaugetele ja isoleeritud piirkondadele;” 

 
§ 46 

1. osa: „kordab, et ELi struktuurifonde ei või kasutada viisil, mis toetab otseselt või 

kaudselt teenuste või tootmise teise liikmesriiki üleviimist, näiteks rakendades 

ooteaega sellist toetust saavate ettevõtjate puhul; rõhutab, et riigiabi on mõnikord 

vajalik selleks, et tagada üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine, sh 

energeetikas, transpordis ja telekommunikatsioonis; rõhutab, et riigi sekkumine on 

majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste tagamiseks [...] sageli kõige mõjusam 

poliitikavahend;” 

2. osa: „liidu isoleeritud, kaugetes või äärepoolseimates piirkondades ja saartel” 

 
§ 66 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tarbijate ja” ja „mitte üksikute ettevõtete või avaliku sektori 

asutuste kasu;” 

2. osa: „tarbijate ja” 

3. osa: „mitte üksikute ettevõtete või avaliku sektori asutuste kasu;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 76 

1. osa: „on seisukohal, et aus maksukonkurents on siseturu lahutamatu osa, kuid ebaausat 

maksukonkurentsi tuleb liikmesriikide esmasest pädevusest hoolimata takistada,” v.a 

sõnad „aus maksukonkurents on siseturu lahutamatu osa, kuid” ning „liikmesriikide 

esmasest pädevusest hoolimata”  

2. osa: sõnad „aus maksukonkurents on siseturu lahutamatu osa, kuid” ning „liikmesriikide 

esmasest pädevusest hoolimata”  

3. osa: „näiteks ühtlustatud maksubaaside, maksuametite vahelise teabevahetuse ning 

kapitali liikumise kontrollimiseks sõnaselge juriidilise õiguse andmisega, kui see on 

vajalik maksusüsteemi nõuetekohaseks toimimiseks liidus; asub seisukohale, et 

äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kehtestamine aitaks süsteemi 

läbipaistvamaks muuta; on veendunud, et konsolideerimise küsimust saab käsitleda 

ka hiljem ja see ei tohiks olla ühtse konsolideeritud maksubaasi kiire kehtestamise 

takistuseks;” 

 
ECR, PPE: 

§ 84 

1. osa: „kiidab heaks konkurentsivoliniku kavatsuse korraldada ümber riigiabi kontroll ning 

kehtestada kõikidele õiglane maksukoormus; loodab, et enne kõnealust 

ümberkorraldamist teostatakse tingimusteta ja täielik hindamine,” 

2. osa: „ning palub liikmesriikidel teha kõik nõutud dokumendid Euroopa Parlamendile 

kättesaadavaks ja lõpetada oma senine tõrkumine, mis takistab selles valdkonnas 

edasiminekut, millega seoses tuleks meeles pidada, et liikmesriigid peavad olenevalt 

oma geograafilisest asendist, suurusest, füüsilistest ja muudest ressurssidest ning 

majanduslikust ja sotsiaalsest arengust tegelema erinevate poliitiliste 

prioriteetidega,” 

3. osa: „ning nõuab, et maksustamisega seotud riigiabi suunised vaadataks läbi, et tegeleda 

juhtumitega, mis väljuvad maksualaste eelotsuste ja siirdehindade raamidest;” 
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5. Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi 

põhiväärtuste edendamisel 

Raport: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 ENF EH - 75, 558, 69 

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 315, 396, 1 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  

(CULT komisjon) 

NH + 554, 147, 12 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 7 

1. osa: „rõhutab Euroopa Liidu põhiväärtustega vastuolus käituvate eraldatud 

kogukondade” 

2. osa: „õigeaegse integreerimise ja harimise tähtsust;” 
 

 

6. ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid 

Raport: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 2 § originaaltekst eraldi +  

§ 6 § originaaltekst eraldi +  

§ 22 § originaaltekst eraldi +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 46 § originaaltekst eraldi +  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 575, 106, 32 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 2, 6, 22, 46 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

põhjendus A 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ei kohaldatud” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 24 

1. osa: „võtab teadmiseks pangandusliidu loomisel saavutatu ja rõhutab pangandusliidu 

kriitilise tähtsusega rolli riigi- ja pangariskide vastastikuse sõltuvuse käsitlemisel ja 

süsteemsete riskide vähendamisel ühismeetmete kaudu; võtab teadmiseks 

pangandusliidu järkjärgulise lõpuleviimise; rõhutab, et kehtivaid õigusakte on vaja 

täielikult ja õigeaegselt rakendada;” 

2. osa: „võtab teadmiseks arutelud Euroopa hoiuste tagamise skeemi üle, mille suhtes saab 

Euroopa Parlament kaasseadusandjana oma seisukohta väljendada; toonitab, et 

eesmärk on ära hoida moraaliriski, tagades, et keskne põhimõte on jätkuvalt 

vastutuse põhimõte; kritiseerib madalat riskitundlikkust ühtse kriisilahendusfondi 

osamaksete arvutamisel; tunnustab pankade struktuurireformi käsitleva määruse 

koostamiseks tehtavaid pingutusi;” 
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§ 26 

1. osa: „kordab, et ELis on vaja võrdseid tingimusi, sealhulgas nii ühtse 

järelevalvemehhanismi pankade kui ka mitteosalevate liikmesriikide pankade suhtes, 

ja ergutab euroalasse mittekuuluvaid liikmesriike pangandusliitu täielikult kaasama, 

tunnistades samas, et teatavate elementidega nähakse praegu ette vabatahtlik 

osalemine; palub komisjonil tagada ühtse turu väljaarendamise jätkamine, 

tunnistades samas riiklikke eripärasid;” 

2. osa: „palub komisjonil jätkata kindla lähenemisviisi järgimist nn paralleelse või 

varipanganduse reguleerimise ja järelevalve osas, et leevendada süsteemset riski ja 

parandada läbipaistvust; tunneb heameelt Euroopa kindlustusvaldkonna 

reguleerimises saavutatud oluliste edusammude üle seoses Solventsus II 

kohaldamisega 1. jaanuarist 2016; rõhutab, et seda direktiivi tuleb hinnata ja 

vajadusel edasi arendada, võttes samal ajal arvesse rahvusvahelist raamistikku, mida 

kohaldatakse globaalsetele süsteemselt olulistele kindlustusandjatele;” 

 
§ 59 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et üksikute õiguslike meetmete mõju erineb nende 

kumulatiivsest mõjust; palub komisjoni talitustel koostöös Euroopa 

järelevalveasutuste, ühtse järelevalvemehhanismi ja Euroopa Süsteemsete Riskide 

Nõukoguga hinnata põhjalikult iga viie aasta järel kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt 

ELi finantsteenuste reguleerimise kumulatiivset mõju finantsturgudele ja selle 

osalistele ELi ja liikmesriikide tasandil, et tuvastada puudused ja lüngad, hinnata 

finantsteenuste reguleerimise tulemuslikkust, mõjusust ja tõhusust ning tagada, et 

see ei takista ausat konkurentsi ega majandusarengut, ning anda selle kohta aru 

Euroopa Parlamendile; rõhutab seda, kui oluline on iga tulevase õigusakti osas viia 

läbi üksikasjalik mõjuhinnang ja kulude-tulude analüüs, et näidata õigusakti antavat 

lisandväärtust, eriti majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohast; toonitab, et 

mõjuhinnangud ja kulude-tulude analüüsid peaksid sisaldama põhjalikku hinnangut 

2. tasandi meetmete mõju kohta, kuivõrd need meetmed moodustavad ELi 

finantsteenuste reguleerimise raamistiku olulise osa;” 

2. osa: need sõnad 
 

 

7. Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid 

Raport: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § originaaltekst NH + 367, 289, 56 

§ 29 § originaaltekst eraldi +  

§ 30 § originaaltekst eraldi +  

§ 36 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus D § originaaltekst eraldi +  

põhjendus J § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus L § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus X § originaaltekst eraldi +  

põhjendus Z § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 532, 100, 80 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 22 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 11, 29, 39 

ECR: põhjendused D, X, Z, §§ 5, 9, 30 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

põhjendus L 

1. osa: „arvestades, et pere- ja hoolduskohustuste jagamine naiste ja meeste vahel mõjutab 

naisettevõtlust ning naiste osalust tööturul ning töö- ja eraelu ühitamine on vajalik 

naiste majandusliku iseseisvuse saavutamiseks;” 

2. osa: „arvestades, et veerand liikmesriikidest ei paku isapuhkust;” 

 
§ 1 

1. osa: „julgustab liikmesriike tunnistama naisettevõtjate väärtust majandusele ning 

takistusi, mis tuleb ületada; palub liikmesriikidel ja piirkondadel teha ettepanekud 

konkreetsete strateegiate kohta, mille abil edendada naisettevõtluse kultuuri, pidades 

meeles, et tööd tuleb teha vajadustest, motiividest ja tingimustest lähtuvalt sooliste 

stereotüüpide kaotamiseks,” 

2. osa: „samuti tuleb tähelepanu pöörata eri haldus- ja juhtimisstiilidele ning uutele ettevõtte 

korralduse ja halduse viisidele;” 

 
§ 5 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles koguma piirkondlikul tasandil sooliselt eristatud andmeid, 

sealhulgas eri naisettevõtluse valdkondade kohta, et tunnustada naisettevõtjate 

panust sotsiaalvaldkonda ja teatada regulaarselt naisettevõtjate arv; soovitab koguda 

ja koondada need andmed Euroopa tasandil Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 

Instituudi ja Eurostati toel; soovitab hõlmata soomõõtme iga ettevõtluse, 

sotsiaalmajanduse ja sotsiaalettevõtluse valdkonnas tehtava kvalifitseeritud 

sooküsimuste eksperdi koostatud uurimuse metoodikasse” 

2. osa: „ning pöörata erilist tähelepanu selliste naiste kogemustele, kellel on mitu 

marginaliseeritud omadust;” 

 
§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et vanema- ja isapuhkusel võib olla positiivne mõju 

naistööjõu osalemisele tööturul, ja innustab liikmesriike, kes ei ole veel seda teinud, 

viima sisse isapuhkuse;” ja „sealhulgas seadusandlikud ettepanekud” 

2. osa: need sõnad 
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ECR: 

põhjendus J 

1. osa: „arvestades, et otsus hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks on eneseteostuse viis, mis 

eeldab suurt pühendumust; arvestades, et suur isiklik vastutus nõuab äärmiselt pikki 

töötunde, nii et füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist ei tohiks käsitleda lihtsalt 

lisateenistuse allikana;” 

2. osa: „arvestades, et naisettevõtjad saavad töö- ja pereelu ühitada ainult soodsate 

välistingimuste korral, see tähendab, kui on olemas sobivad lastehoiuteenused ja isad 

täidavad aktiivset rolli laste ja kodu eest hoolitsemisel;” 

 
§ 11 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „innustades mehi osalema rohkem majapidamistöödes ja 

hooldatavate sugulaste eest hoolitsemisel” ja „kohustusliku” 

2. osa: „innustades mehi osalema rohkem majapidamistöödes ja hooldatavate sugulaste eest 

hoolitsemisel” 

3. osa: „kohustusliku” 

 
§ 36: 

1. osa: „väljendab muret selle pärast, et tõenäoliselt ühiskonnas juurdunud stereotüüpide 

tõttu alahindavad naised sageli oma oskusi ning tunnistavad meestest tõenäolisemalt 

puudejääke ettevõtlusalaste oskuste, enesekindluse, enesekehtestamise ja riskide 

võtmise valmiduse valdkonnas,” 

2. osa: „ning märgib, et seega on vaja motivatsiooni- ja psühholoogilise toetuse programme, 

mille abil suurendada naisettevõtjate enesekindlust;” 

 
PPE, ECR: 

§ 14 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning rahalise ja maksutoetuse” ja „andmiseks” 

2. osa: sõnad „ning rahalise ja maksutoetuse” ja „andmiseks”, v.a sõnad „rahalise ja maksu-

” 

3. osa: „rahalise ja maksu-” 
 

 

8. Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks 

Raport: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 2 § originaaltekst eraldi +  

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

3 +  

4 +  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaaltekst eraldi +  

§ 14 § originaaltekst eraldi +  

§ 17 § originaaltekst eraldi +  

§ 18 § originaaltekst eraldi +  

§ 19 § originaaltekst eraldi +  

§ 20 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 352, 355, 4 

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 25 § originaaltekst eraldi +  

§ 28 § originaaltekst eraldi +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 35 § originaaltekst eraldi +  

§ 37 § originaaltekst eraldi +  

§ 38 § originaaltekst eraldi +  

§ 43 § originaaltekst eraldi +  

§ 44 § originaaltekst eraldi +  

§ 49 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 50 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 54 § originaaltekst eraldi +  

§ 60 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 62 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 340, 312, 56 

§ 63 § originaaltekst eraldi +  

§ 64 § originaaltekst eraldi +  

§ 65 § originaaltekst eraldi +  

§ 66 § originaaltekst eraldi +  

§ 67 § originaaltekst eraldi +  

§ 68 § originaaltekst eraldi +  

§ 69 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 70 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus J § originaaltekst eraldi +  

põhjendus M § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus Q § originaaltekst eraldi +  

põhjendus R § originaaltekst eraldi +  

põhjendus S § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 604, 67, 44 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 18, 19 

ENF: põhjendused J, Q, R, S, §§ 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: § 20 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 34 

1. osa: „juhib tähelepanu karjäärinõustamise kvalitatiivsetele puudujääkidele 

liikmesriikides;” 

2. osa: „rõhutab, et hädavajalik on parandada karjäärinõustamise kvaliteeti koolides ja 

tagada karjäärinõustajate pidev koolitamine nii, et karjäärinõustajad oskaksid aidata 

õpilasi ja üliõpilasi karjäärivalikute tegemisel;” 

 
GUE/NGL: 

§ 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „soodustada Euroopa konkurentsivõimet” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 22 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „usub, et ettevõtluse propageerimine on avaliku sektori 

asutuste, haridussektori, ettevõtete ja kodanikuühiskonna ülesanne; kordab vajadust 

arendada ettevõttesisest liikuvust;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 62 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tuletab seetõttu meelde, kui tähtis on konkurentsivõimelise 

tööturu jaoks töötajate liikuvus, ning” 

2. osa: need sõnad 

 
ECR: 

§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „väljenduma selgelt õppekavades ning” 

2. osa: need sõnad 

 
ENF: 

põhjendus M 

1. osa: „arvestades, et 2008. aasta finantskriis tekitas lisaprobleeme seoses noorte 

juurdepääsuga tööturule,” 

2. osa: „arvestades, et noored on majanduskliima suhtes üldise töötusega võrreldes 

tundlikumad, kuna neil on tavaliselt vähem kogemusi;” 

 
§ 5 

1. osa: „kiidab heaks komisjoni kavandatud vahendid oskuste arendamiseks ja oskuste 

vajaduste prognoosi;” 

2. osa: „rõhutab, et oskuste arendamine peaks ergutama loodusteaduste, tehnoloogia, 

inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna oskuste arendamist, mis on majanduses 

väga kasulikud; rõhutab siiski, et vaja on ambitsioonikamaid meetmeid ja 

investeeringuid; on veendunud, et tulevaste vajalike oskuste prognoosimiseks on 

vaja kõigil tasanditel tugevalt kaasata kõik tööturu sidusrühmad;” 
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§ 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nagu ettevõtlus- ja IKT-oskused, ning vastastikuse õppe 

edendamise ja parimate tavade vahetamise, koolitusvõimalustele lihtsama 

juurdepääsu andmise” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 24 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab mikrofinantseerimise, Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programmi ning Euroopa investeerimiskava tähtsust nende eesmärkide 

saavutamisel;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 49 

1. osa: „tunneb muret viimase PISA uuringu (rahvusvaheline õpilaste hindamise programm) 

raames täheldatud tulemuste halvenemise pärast teatavates Euroopa Liidu 

liikmesriikides;” 

2. osa: „kutsub liikmesriike üles käsitlema haridust tugeva prioriteedina, et saavutada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid;” 

 
§ 50 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „osutab, et parimate tavade jagamine selles valdkonnas võiks 

noorte töötuse vähendamisele kaasa aidata;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 51 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „komisjoni ja” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 60 

1. osa: „ergutab liikmesriike integreerima õppeprotsessidesse kiiresti uusi tehnoloogiad ning 

tugevdama ja täiustama IKT ja digioskuste väljaõpet kõikidel hariduse ja koolituse 

astmetel ja liikides, k.a õppejõude jaoks, et tagada digitaalselt ühtlasemad 

teaduskraadid ja õppekavad ning motiveerida noori õppima IKT eriala ja asuma 

selles valdkonnas tööle;” 

2. osa: „toonitab vajadust luua koolides ja ülikoolides parem tehnoloogiline baas ning 

pakkuda vajalikku taristut; rõhutab lisaks sellega seoses, kui tähtsad on avatud 

õppematerjalid, mis tagavad, et haridus on kõigile kättesaadav, ja parandavad 

töölesobivust, toetades elukestvat õpet; tuletab meelde vajadust julgustada tüdrukuid 

ja noori naisi õppima IKT valdkonna erialadel;” 
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§ 69 

1. osa: sõnad „rõhutab, et oskuste arendamist võiks integreeritud käsitusena rakendamise 

korral pidada mehhanismiks, mis loob ja edendab võrdseid võimalusi” ning 

„inimestele” 

2. osa: sõnad „ebasoodsas olukorras olevatest rühmadest pärit”  ning „sealhulgas 

ebasoodsas olukorras olevatele vähemustele, eelkõige vaestest peredest pärit lastele 

ja noortele, pikaajalistele töötutele, ebasoodsas olukorras sisserändajatele ja 

puuetega isikutele; rõhutab, et ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele pakutav 

ennetustegevus ning elukestev tugi ja nõustamine varajases etapis on ülisuure 

tähtsusega, et varustada tööturgu tootliku ja suurte oskustega tööjõuga; rõhutab 

samuti, et koolituste kaudu on vaja pakkuda tuge ja oskuste arendamist ka 

tööandjatele, värbajatele ja personalijuhtidele, et toetada ebasoodsas olukorras 

olevate rühmade kaasamist tööturule; rõhutab, et kõige ebasoodsamas olukorras 

olevate inimrühmade kaasamine nõuab tööandjate, personaliosakonna töötajate ja 

õpetajate nõuetekohast koolitamist, et toetada seda ühiskonna osa parimal 

võimalikul viisil, et selle integreerimine oleks võimalikult tõhus; rõhutab üldise 

hariduse kättesaadavuse tähtsust;” 

 
§ 70 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja ebasoodsas” 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 4 

1. osa: „tuletab meelde, et Euroopas on ühelt poolt 24 miljonit töötut, sealhulgas 7,5 

miljonit mittetöötavat ja mitteõppivat noort, ning teiselt poolt on 2 miljonit vaba 

töökohta; märgib, et tööta on palju ülekvalifitseeritud noori, kelle oskused ei vasta 

tööturu nõudmistele; rõhutab seepärast vajadust luua kohalike omavalitsuste, nii 

peavoolu kui ka spetsialiseerunud haridus- ja tööturuasutuste, sotsiaalpartnerite ning 

äriringkondade vahel tugevad partnerlussuhted, et toetada lühiajaliste ja keskmise 

pikkusega jätkusuutlike, kaasavate ja kvaliteetsete piirkondlike tööhõivestrateegiate 

ja tegevuskavade loomist, rakendamist ja järelevalvet;” v.a sõnad „ning teiselt poolt 

on 2 miljonit vaba töökohta;” 

2. osa: „ning teiselt poolt on 2 miljonit vaba töökohta;” 

3. osa: „nõuab tihedamat ja struktureeritud koostööd ning suhtlust koolide ja 

kutseharidusasutuste, riigiasutuste, ettevõtjate ja kodanikuühiskonna vahel ning 

eelkõige üliõpilas- ja noorteorganisatsioonidega, eesmärgiga viia oskused tööturu 

vajadustega paremini vastavusse, sealhulgas teise võimaluse pakkumise kaudu, et 

maksimeerida hariduse ja koolituse kvaliteeti;” 

4. osa: „rõhutab, et parem koostöö on ka noortegarantii tõhusaks rakendamiseks ülimalt 

oluline;” 

 
ECR, ENF: 

§ 21 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab vajadust anda noortele haridus, mis valmistab neid 

võimalikult laialdaselt ette ettevõtluseks;” ja „lisama selleks õppekavadesse” 

2. osa: „rõhutab vajadust anda noortele haridus, mis valmistab neid võimalikult laialdaselt 

ette ettevõtluseks;” 

3. osa: „lisama selleks õppekavadesse” 
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9. Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks 

Raport: Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 14 ENF  -  

pärast § 4 5 GUE/NGL  -  

§ 8 24 ALDE  -  

§ originaaltekst eraldi +  

pärast § 8 1 S&D EH - 318, 391, 5 

§ 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

§ 16 § originaaltekst osa   

1 -  

2/EH + 431, 279, 2 

§ 19 § originaaltekst eraldi +  

§ 26 16 ENF  -  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 623, 83, 9 

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/EH + 383, 325, 6 

§ 37 21 ECR  -  

pärast § 38 22 ECR  -  

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 541, 149, 24 

§ 53 25 ALDE EH + 445, 238, 29 

§ originaaltekst osa   

1/NH ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 56 4 S&D  -  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 523, 187, 5 

§ 62 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 584, 128, 1 

§ 63 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 64 § originaaltekst osa   

1/NH + 458, 244, 12 

2 +  

§ 65 23 ECR NH - 234, 473, 5 

§ originaaltekst NH + 486, 120, 101 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 67 § originaaltekst NH + 569, 126, 6 

§ 68 § originaaltekst NH + 528, 130, 53 

§ 71 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 73 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 76 26 ALDE  +  

§ 81 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 82 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 87 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 88 2 S&D EH - 271, 382, 51 

§ 89 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 92 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 +  

pärast § 100, 

alapealkiri 4.1. 

7 GUE/NGL  -  

§ 109 8 GUE/NGL  -  

§ 110 § originaaltekst eraldi +  

§ 113 17 ENF  -  

§ 118 18 ENF  -  

§ 119 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

pärast § 121 9 GUE/NGL  -  

§ 124 10 GUE/NGL  -  

§ 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

§ 127 20 ENF EH - 72, 630, 5 

põhjendus D 12 ENF  -  

põhjendus F 13 ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 551, 88, 39 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 47 (2. osa), 59 (2. osa), 64 (1. osa), 68, muudatusettepanek 23 

EFDD: §§ 34 (2. osa), 53 (1. osa), 62 (2. osa), 65, 67, 68 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 8, 19 

PPE: § 110 

ALDE: § 8 

GUE/NGL: § 53 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 30 

1. osa: „rõhutab, et pakkide kättetoimetamise edasine ühtlustamine komisjoni poolt ei 

tohiks tuua kaasa pakkide kättetoimetajate sotsiaalkaitse vähenemist ega 

töötingimuste halvenemist,” 

2. osa: „sõltumata sellest, milline on nende tööhõiveseisund; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel tagada, et selle sektori töötajate puhul austatakse nende õigusi seoses 

juurdepääsuga sotsiaalkindlustussüsteemidele ning kollektiivse tegutsemise õigust;” 

3. osa: „toonitab tõsiasja, et sotsiaalkindlustuse pakkumine kuulub liikmesriikide 

pädevusse;” 

 
§ 47 

1. osa: „on seisukohal, et turu moonutamise, maksustamise vältimise ja maksudest 

kõrvalehoidumise vältimiseks ning tõelise Euroopa digitaalse ühtse turu loomiseks 

tuleks maksustamist riikide pädevusi täielikult austades paremini koordineerida,” 

2. osa: „mis nõuab muu hulgas kogu ELi hõlmava äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi loomist;” 

 
§ 59 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ühtlustatud ja” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 63 

1. osa: „rõhutab, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis sätestatud päritoluriigi põhimõte 

on vajalik eeltingimus selleks, et pakkuda audiovisuaalset sisu ka piiriüleselt ja 

aidata seeläbi kujundada välja teenuste ühtset turgu; toonitab samal ajal, et see 

põhimõte ei takista sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide saavutamist ega välista 

vajadust kohandada muid ELi õigusakte peale audiovisuaalmeedia teenuste 

direktiivi;” 

2. osa: „rõhutab, et meelepärase kohtualluvuse valimise tava tõkestamiseks peaksid nende 

kriteeriumide hulka, mille alusel määratakse kindlaks audiovisuaalse meediateenuse 

päritoluriik või mille alusel seda vaidlustatakse, kuuluma nii reklaamitulu 

päritoluriik, teenuse keel kui ka reklaami ja sisu sihtpublik;” 

 
§ 64 

1. osa: „on veendunud, et audiovisuaalmeedia teenuste puhul peaksid audiovisuaalmeedia 

teenuste direktiivi järgima kõik, kaasa arvatud audiovisuaalmeedia veebiplatvormide 

ja kasutajaliideste pakkujad;” 

2. osa: „rõhutab, kui tähtsad on eeskirjad, mille eesmärk on parandada juriidilise sisu ja 

teabe leitavust, et tugevdada meediavabadust, pluralismi ja sõltumatut uurimist, 

tagada mittediskrimineerimise põhimõtte järgimine ja kaitsta seeläbi keelelist ja 

kultuurilist mitmekesisust; rõhutab, et avalikku huvi pakkuva audiovisuaalsisu 

leitavuse tagamiseks võivad liikmesriigid kehtestada erieeskirjad, mille eesmärk on 

kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning teabe, arvamuste ja meediakanalite 

paljususe säilitamine, samuti laste, noorte ja vähemuste kaitse ning üldine 

tarbijakaitse; nõuab meetmete võtmist selle tagamiseks, et audiovisuaalmeedia 

teenused oleksid kättesaadavad ka ebasoodsamas olukorras inimrühmadele; nõuab 

tungivalt, et komisjon ergutaks audiovisuaalmeedia sisu seaduslikku pakkumist, 

eelistades sõltumatuid Euroopa päritolu teoseid;” 
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§ 81 

1. osa: „palub liikmesriikidel tagada, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitika toetab digitaalset 

innovatsiooni, ettevõtlust, ühistarbimise kasvu ja selle potentsiaali luua 

paindlikumaid tööhõivevorme, kusjuures selleks tuleks tuvastada uued 

tööhõivevormid ja hinnata sotsiaal- ja tööhõivevaldkonna õigusaktide 

ajakohastamise vajadust,” 

2. osa: „et olemasolevaid tööõiguse ja sotsiaalkindlustussüsteeme saaks kasutada ka 

digitaalses töömaailmas;” 

3. osa: „toonitab, et sotsiaalkindlustus kuulub liikmesriikide pädevusse; palub komisjonil 

määrata kindlaks asjaomase valdkonna parimad tavad ELis ja rahvusvahelisel 

tasandil ning hõlbustada nende vahetamist;” 

 
§ 89 

1. osa: „on seisukohal, et tarkvaratootjad peaksid tutvustama kasutajatele paremini avatud 

lähtekoodiga tarkvara turvaelementide eeliseid ning turvalisusküsimustega seotud 

tarkvarauuendusi;” v.a sõnad „avatud lähtekoodiga tarkvara” 

2. osa: „avatud lähtekoodiga tarkvara ” 

3. osa: „palub komisjonil uurida kogu ELi hõlmava kooskõlastatud programmi loomist 

turvalünkadest teadaandmiseks, sh teadaolevate tarkvaralünkade kõrvaldamiseks, et 

võidelda tarkvara nõrkade lülide ja turvalünkade kuritarvitamise vastu ja vältida 

isikuandmete lekkimist;” 

 
PPE: 

§ 119 

1. osa: „tunneb heameelt digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suure üleeuroopalise 

koalitsiooni loomise üle, ergutab ettevõtjaid sellega ühinema ning nõuab tungivalt, et 

komisjon ja liikmesriigid soodustaksid VKEde aktiivset osalemist;” 

2. osa: „peab kiiduväärseks, et komisjon kaalub võimalust luua sertifitseeritud ja 

andmekaitsealaste õigusaktidega kooskõlastatud pilvtehnoloogia ning teksti- ja 

andmehankimise kaudu avaliku sektori jaoks uued teabesalvestussüsteemid; on 

seisukohal, et sellise tehnoloogia kasutamine eeldab raamatukogunduse, 

arhiivinduse ja dokumentide käsitlemise kutsealadel eriväljaõpet; teeb ettepaneku, et 

hariduses ja koolituses ning avaliku sektori uurimisasutustes õpetataks ja 

kohaldataks ning riigihankemenetlustes edendataks riigi- ja keelepiire ületavaid 

digitaalseid koostöö- ja teabevahetusvorme, kasutades ja arendades sellel eesmärgil 

Creative Commonsi litsentse;” 

3. osa: „märgib duaalse hariduse olulist osatähtsust;” 

 
ALDE: 

§ 16 

1. osa: „on seisukohal, et komisjoni ettepanekutes piiriüleste lepingute normide kohta nii 

tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks tuleks vältida veebis ja väljaspool seda tehtavatele 

ostudele kohaldatavate õigusnormide järjest suurema lahknevuse ohtu, ning on 

veendunud, et veebis ja väljaspool seda toimuvat müüki tuleks käsitleda sidusalt ja 

kohelda võrdväärsena, lähtudes praegusest tarbijakaitse kõrgest tasemest, kuna 

tarbijad võivad tajuda erinevaid õigusnorme oma õiguste eitamisena; toonitab, et mis 

tahes uue ettepaneku korral tuleks järgida Rooma I määruse artiklit 6,” 

2. osa: „ning juhib tähelepanu sellele, et komisjon kavandab 2016. aastal käivitada 

õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) kogu tarbijaõigustiku 

suhtes; kutsub komisjoni sellega seoses üles kaaluma, kas komisjoni kavandatud 

ettepanekut materiaalsete kaupade kohta ei peaks esitama REFITiga samal ajal;” 
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§ 35 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „teatavasse liikmesriiki” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 71 

1. osa: „hindab kõrgelt komisjoni algatust analüüsida digitaalse ühtse turu strateegia raames 

veebiplatvormide osa digitaalmajanduses, sest see puudutab mitut eelseisvat 

seadusandlikku ettepanekut; on veendunud, et see analüüs peaks võimaldama 

määrata kindlaks konkreetsetes ettevõtlusvaldkondades tuvastatud ja konkreetselt 

sõnastatud probleemid ja võimalikud lüngad tarbijakaitses ning samuti teha vahet 

veebiteenustel ja nende pakkujatel;” 

2. osa: „toonitab, et kultuuriväärtustega, eelkõige audiovisuaalse meediaga seotud 

platvorme tuleks käsitleda kooskõlas UNESCO kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooniga;” 

 
S&D: 

§ 31 

1. osa: „on seisukohal, et vaja on ambitsioonikaid ja sihipäraseid meetmeid, millega 

parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, lõpetades eeskätt põhjendamatu 

asukohapõhise piiramise tavad ja ebaõiglase hinnapõhise diskrimineerimise 

geograafilisest asukohast või kodakondsusest lähtuvalt, mille tagajärjel tekivad 

sageli monopolid” 

2. osa: „ning tarbijad hakkavad kasutama ebaseaduslikku sisu;” 

 
§ 73 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tulevikukindlad ja” 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

§ 82 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „toetada vastavalt kehtivatele ELi õigusaktidele avaliku ja 

erasektori partnerlust ning avaliku ja erasektori asutuste vahelist dialoogi;” (3. taane) 

2. osa: need sõnad 

 
§ 87 

1. osa: „on seisukohal, et digiteenuste, andmepõhise tehnoloogia, IT- ja maksesüsteemide, 

elutähtsa taristu ja veebivõrgustike usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamiseks on vaja 

rohkem ressursse” 

2. osa: „ning suuremat koostööd Euroopa küberjulgeolekutööstuse, avaliku sektori ja 

erasektori vahel, muu hulgas eelkõige teaduskoostööd (sh programm „Horisont 

2020”) ning avaliku ja erasektori partnerlusi; toetab liikmesriikide selle valdkonna 

parimate tavade vahetamist avaliku ja erasektori partnerluses;” 

 
§ 92 

1. osa: „tuletab meelde, et sellised vahendid nagu krüpteerimine on kodanike ja ettevõtjate 

jaoks olulised, et tagada eraelu puutumatus ja vähemalt elementaarne teabevahetuse 

turvalisus;” 

2. osa: „taunib tõsiasja, et neid vahendeid saab kasutada ka kuritegelikel eesmärkidel;” 
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EFDD: 

§ 34 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „välja selgitama ja kindlaks määrama konkreetseid 

juhtumirühmi, kelle puhul on diskrimineerimine teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 

kohaselt põhjendatud, et” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 53 

1. osa: „toonitab, kui oluline on investeeringute maksimeerimise seisukohast EFSI edukas 

rakendamine, keskendudes suurema riskiprofiiliga projektidele, toetades majanduse 

taastumist, stimuleerides majanduskasvu ning luues stiimuleid erainvesteeringute 

jaoks, sh mikrorahastamise ja riskikapitali jaoks, et toetada innovaatilisi ettevõtteid 

nende arengu eri rahastamisetappides;” 

2. osa: „rõhutab, et turutõrgete korral on oluline kasutada juba olemasolevad avaliku sektori 

vahendid digitaalvaldkonna investeeringute jaoks täielikult ära ning võimaldada 

koostoime loomist ELi eri programmide vahel (näiteks programm „Horisont 2020”, 

Euroopa ühendamise rahastu, teised asjakohased struktuurifondid ja muud 

instrumendid, sh kogukonnapõhised projektid ja riigiabi suunistega kooskõlas antav 

riigiabi), et toetada avalike WLAN-võrkude rajamist nii suuremates kui ka 

väiksemates omavalitsusüksustes, sest see on piirkondliku, sotsiaalse ja kultuurilise 

integratsiooni ja hariduse seisukohast tõestatult hädavajalik;” v.a sõnad „et 

turutõrgete korral” 

3. osa: „et turutõrgete korral” 

 
§ 62 

1. osa: „rõhutab, et audiovisuaalsel meedial on nii sotsiaalne, kultuuriline kui ka 

majanduslik väärtus; märgib, et vajadus Euroopa meediat reguleeriva tulevase 

õigusakti järgi tuleneb vajadusest tagada audiovisuaalse meedia mitmekesisus ja 

toetada seda ning kehtestada alaealiste, tarbijate ja isikuandmete kaitse kõrged 

standardid, luua õiglased konkurentsitingimused” 

2. osa: „ning tagada suurem paindlikkus kvantitatiivsete ja äriliste teadaannete suhtes 

kehtivate eeskirjade osas;” 

 


