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ELi digipöörde strateegia

Uuri lähemalt, kuidas aitab EL  kujundada digiüleminekut Euroopas, mis tooks kasu nii 
kodanikele, ettevõtetele kui ka keskkonnale.

Euroopa digitulevik
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-s-digital-future_N01-AFPS-210325-DGEU_ev

Digiülemineku kujundamine on üks ELi peamisi prioriteete. Euroopa Parlament aitab kujundada 
poliitikat, mis tugevdab Euroopa suutlikkust uute digitaaltehnoloogiate alal, avab uusi võimalusi 
ettevõtetele ja tarbijatele, toetab ELi rohepööret ning aitab kaasa kliimaneutraalsuse 
saavutamisele aastaks 2050, toetab kodanike digioskuste arendamist ning aitab digitaliseerida 
avalikke teenuseid, arvestades sealjuures põhiõiguste ja -väärtustega.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-s-digital-future_N01-AFPS-210325-DGEU_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_et
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200618STO81513/roheline-kokkulepe-aitab-muuta-eli-kliimaneutraalseks-ja-kestlikuks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20190926STO62270/mis-on-susiniku-neutraalsus-ja-kuidas-seda-saavutada-aastaks-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20190926STO62270/mis-on-susiniku-neutraalsus-ja-kuidas-seda-saavutada-aastaks-2050


Mis on digipööre?

Ettevõtete digiüleminek ja selle mõju ühiskonnale.• 

Inimeste heaks toimiv tehnoloogia (digiplatvormid, asjade internet, 
pilvandmetöötlus ja tehisintellekt) ja selle laialdane kasutuselevõtt.

• 

Õiglane ja konkurentsivõimeline digimajandus. • 

ELi meetmed digipöörde kujundamiseks
 
Digitehnoloogia arendamine muudab inimeste elu. EL tahab tugevdada Euroopa digitaalset 
suveräänsusust ning kehtestada ühtsed standardid, mis vastaksid digiajastule. 
 
ELi digipöörde ümberkujundamiseks esitles Euroopa Komisjon Euroopa digieesmärke aastaks 
2030 ja võimalustest neid saavutada. Komisjoni ettepaneku kohaselt on ELi digikümnendi 
digikompassil neli põhisuunda: oskused, ettevõtete digiüleminek, turvaline ja kestlik digitaristu 
ning avalike teenuste digiüleminek. 
 
2021. aasta mai täiskogul võttis parlament vastu raporti Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise kohta, kutsudes komisjoni üles tegelema digitaalsest üleminekust tulenevate 
väljakutsetega, eriti selleks, et kasutada ära digitaalse ühtse turu võimalusi, parandada 
tehisintellekti kasutamist ning toetada digitaalset innovatsiooni ja oskusi. 
 

Tehisintellekt ja Euroopa andmestrateegia
 
Tehisintellekti abil võib täiustada kõigi inimeste elu, näiteks parandada tervishoidu, muuta autod 
ja muu transpordisüsteemi ohutumaks ning luua paremini kohandatud, odavamaid ja 
vastupidavamaid tooteid ja teenuseid. 
 
Ettevõtjatele annab tehisintellekt võimaluse välja töötada uue põlvkonna tooteprotsesse ning 
suurendada konkurentsieelist sektoritesse, kus Euroopa ettevõtetel on juba praegu tugev 
positsioon, nagu rohe- ja ringmajandus, masinatööstus, põllumajandus ja turism. 
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_et
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_et
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_et
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04133/meps-want-more-support-for-digital-innovation-and-ai-applications
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/tehisintellekt-elis/20200918STO87404/tehisintellekti-voimalused-ja-ohud


Tehisintellekti potentsiaali ärakasutamiseks on parlament rõhutanud vajadust luua inimkeskset 
tehisintellekti käsitlevat õigusakt. 2021. aasta aprillis tegi komisjon ettepaneku uute normide 
kohta, et tagada ELis kasutatavate tehisintellektisüsteemide turvalisus, läbipaistvus, eetilisus, 
erapooletus ja inimese kontrolli all olek. 
 
Loe rohkem Euroopa Parlamendi seisukohast tehisintellekti küsimuses ning milline on 
Euroopa Parlamendi tegevuskava tehisintellekti pikaajaliseks arendamiseks. 
 
Tehisintellekti areng Euroopas on suuresti tingitud Euroopa andmestrateegiast. Parlament on 
rõhutanud tööstus- ja avalike andmete vajalikkusest ELi ettevõtetele ja teadlastele ning 
nõudnud Euroopa ühtse andmeruumi loomist. 
 
Aastatel 2022 ja 2023 võttis parlament andmejagamise edendamiseks vastu kaks õigusakti. 
 
Tutvu lähemalt Euroopa andmestrateegiaga. 
 

Küberturvalisus
 
Veebiplatvormidel on oluline osa majandusarengus ja inimeste elust, kuid need on tõstatanud 
ka uusi väljakutseid. 2022. aasta novembri täiskogul kiitis parlament heaks õigusaktid, millega 
tugevdatakse ELi küberturvalisust olulistes sektorites. 
 
2021. aastal kiitis parlament heaks uue ELi küberturvalisuse pädevuskeskuse rajamise. 
 
Samuti kiitis 2021. aastal parlament heaks terroristliku propaganda eemaldamise eeskirjad, mis 
kehtivad alates 2022. aasta juunist. 
 
Loe rohkem küberturvalisuse olulisusest ning selle peamistest ohtudest. 
 
 

Digioskused
 
Pandeemia on näidanud, kui olulised on digioskused tööelus ja igapäeva suhtluses. Pandeemia 
tõi välja ka digilõhe olemasolu ning digioskuste puuduse ning vajaduse parandada digioskuste 
arendamist.  
 
Parlament soovib, et Euroopa oskuste tegevuskava tagaks tehnoloogia arengu täieliku 
potentsiaali kasutamise kodanike ja ettevõtete hulgas.
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-and-trust-artificial-intelligence_et
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-and-trust-artificial-intelligence_et
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20201015STO89417/euroopa-parlamendi-seisukoht-tehisintellekti-kusimuses
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/tehisintellekt-elis/20220422STO27705/tehisintellekti-tulevik-euroopa-parlamendi-eli-tegevuskava
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/digipoore/20210211STO97614/suurandmed-maaratlus-eelised-ja-voimalikud-probleemid-infograafikud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20220331STO26411/andmejagamise-edendamine-eli-lahendused
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20210218STO98124/euroopa-andmestrateegia-mida-parlament-soovib
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20221103STO48002/kuidas-voitleb-euroopa-liit-kuberkuritegevusega
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20221103STO48002/kuidas-voitleb-euroopa-liit-kuberkuritegevusega
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-european-cybersecurity-competence-centers
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20190919STO61425/parlament-kiitis-heaks-terroristliku-propaganda-eemaldamise-eeskirjad
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20211008STO14521/miks-on-kuberturvalisus-elile-oluline-ja-millised-on-kuberrunnakute-kulud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/digipoore/20220120STO21428/kuberturvalisus-elis-peamised-ohud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210204IPR97127/put-digital-skills-at-the-heart-of-education-and-training-policies


42%
ELi kodanikest puuduvad elementaarsed digioskused

Platvormimajandus
 
Veebiplatvormidel on oluline osa majandusarengus ja inimeste elust, kuid need on tõstatanud 
ka uusi väljakutseid.  
 
EL võttis vastu ELi digiturgude ja digiteenuste õigusaktid, millega luuakse turvalisem, õiglasem 
ja läbipaistvam veebikeskkond. Samuti tõkestatakse kahjulikku ja ebaseaduslikku veebisisu 
ning tagatakse sõna-, ajakirjandusvabaduse ning demokraatia kaitse. 
 
Loe rohkem ELi digiturgude ja digiteenuste õigusaktidest. 
 

Kiibimäärus
 
Alates 2020. aasta lõpust valitseb maailmas pooljuhtide puudus, kuna kiipide tarneahel on väga 
haavatav ning Covid-19 pandeemia põhjustas selles suuri häireid. Et aidata tööstusel kriisist 
taastuda, pani EL paika meetmed, mis parandavad pooljuhtide kättesaadavust. 
 
Mikrokiipide tootmine põhineb äärmiselt keerulisel ja üksteisest sõltuval tarneahelal, millega on 
seotud maailma eri nurkades asuvad ettevõtted. Kiibimääruse eesmärgiks on tugevdada ELi 
tootmisvõimekust, et tagada konkurentsivõime ja varustuskindlus ning säilitada 
tehnoloogiasektoris liidripositsioon. Täna toodab EL vähem kui 10% maailma kiipidest. 
Kavandatava õigusakti eesmärk on suurendada seda osakaalu 20%ni. 
 

Videomängud
 
Videomängude valdkond areneb kiiresti ning on ELi digipöörde oluline osa. Seetõttu soovib 
parlament, et Euroopa Komisjon töötaks välja Euroopa videomängude strateegia, mis aitaks 
sellel uuenduslikul loome- ja kultuurisektoril oma tulevikuvõimalused täies mahus ellu viia. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20201022STO89919/euroopa-parlamendi-panus-kahjuliku-ja-ebaseadusliku-veebisisu-tokestamisse
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210204STO97129/social-media-and-democracy-we-need-laws-not-platform-guidelines
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20211209STO19124/mida-kujutavad-endast-eli-digiturgude-ja-digiteenuste-oigusaktid
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20230210STO74502/kiibimaarus-kuidas-leevendada-kiibipuudust-elis


ELi eesmärk on toetada videomängude valdkonda. 2021. aastal oli Euroopa videomängude 
valdkonna turumaht hinnanguliselt 23,3 miljardit eurot. Parlament tahab, et komisjon analüüsiks 
nn aardelaegaste (loot boxes) müügiviise, mänguabonemendi tühistamist ja 
andmekaitsepoliitikat ning kehtestaks Euroopas ühtsed reeglid, mis tagaksid tarbijatele parema 
kaitse. 
 
Parlamendi hinnangul on esmaoluline ka laste kaitsmine. Samuti nõuab parlament, et 
videomängud oleksid kaasavamad ja ligipääsetavad. 
 

Euroopa digiidentiteet
 
Covid-19 pandeemia tõukas nii eraettevõtteid kui ka avaliku sektori organisatsioone oma 
teenuseid digitaliseerima. Selleks on vaja turvalisi ja töökindlaid digitaalseid 
identifitseerimissüsteeme. 
 
EL on välja töötamas Euroopa digiidentiteeti (eID), mis tähendab riiklike e-identimise 
süsteemide piiriülest tunnustamist. See tagab elektroonilist isikutunnistust omavatele Euroopa 
kodanikele juurdepääsu teiste liikmesriikide internetipõhistele teenustele ning võimaldab end 
veebis tuvastada ilma erasektori vahenduseta. 
 

Õiglane maksustamine
 
Enamik maksureegleid kehtestati enne digitaalmajanduse olemasolu. Maksude vältimise 
vähendamiseks ja maksude õiglasemaks muutmiseks nõuavad parlamendiliikmed ülemaailmse 
minimaalse maksumäära kehtestamist ja uusi maksustamisõigusi, mis võimaldaksid maksta 
rohkem makse seal, kus luuakse väärtus ja mitte seal, kus maksumäärad on kõige madalamad. 
 
Samuti on EL vastu võtnud eeskirjad hargmaiste ettevõtete kontsernide ja suurte riigisiseste 
kontsernide ülemaailmse madalaima maksustamistaseme tagamise kohta liidus.

Digiülemineku prioriteetide rahastus
 
Digitehnoloogiad mängivad kõigis ELi poliitikavaldkondades olulist rolli. Covid-19 pandeemia 
rõhutas vajadust olla paremini valmis tuleviku väljakutseteks ning digilahendused pakuvad 
selleks olulisi võimalusi ja aitavad paremini tagada Euroopa konkurentsivõime 
maailmamajanduses. 
 
ELi majanduse elavdamise kava kohaselt peaksid liikmesriigid eraldama 672,5 miljardi euro 
suurusest taastus- ja vastupidavusrahastusest vähemalt 20% digitaalsele üleminekule. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20230112STO66402/kuidas-kavatseb-euroopa-parlament-kaitsta-videomangude-kasutajaid
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20230302STO76818/euroopa-digiidentiteet-pohiteenuste-lihtne-kasutamine-veebis
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210422IPR02622/meps-lay-out-plans-for-a-fairer-tax-system-fit-for-the-digital-age
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210422IPR02622/meps-lay-out-plans-for-a-fairer-tax-system-fit-for-the-digital-age
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32022L2523
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200513STO79012/covid-19-euroopa-liidu-kava-majanduse-taastamiseks


Investeerimisprogrammides nagu Euroopa Horisont ning Euroopa ühendamise rahastus, 
eraldatakse märkimisväärsed summad ka digiüleminekuks. 
 
Kuigi ELi üldine eesmärk on toetada digipööret kõikide programmide kaudu, on mõned 
investeerimisprogrammid ja uued eeskirjad konkreetselt suunatud nende eesmärkide 
saavutamisele.

 
2021. aasta aprilli täiskogul võttis parlament vastu vastu Digitaalse Euroopa programmi. 
Programmi eesmärk on investeerida digitaristusse, et tehnoloogiad aitaksid suurendada 
Euroopa konkurentsivõimet ja rohetehnoloogiale üleminekut. 
 
Programmi 7,6 miljardi euro suurune eelarve jaotatakse viie valdkonna vahel: 
superandmetöötlus (2,2 miljardit eurot), tehisintellekt (2,1 miljardit eurot), küberturvalisus (1,6 
miljardit eurot), kõrgema taseme digioskused (577 miljonit eurot) ning digitehnoloogia laialdase 
kasutamise tagamine majanduses ja ühiskonnas (1 miljard eurot).

Uuri lisaks:
E-jäätmete vähendamise õigusaktid• 

Ühisrahastuse eeskirjad• 
Õigusloome protsess• 
Euroopa Parlament toetab andmerändluse laiendamist • 
Ühtne laadija: parem tarbijale ja keskkonnale • 

Lisateavet Euroopa digipoliitika kohta
Digiajastule vastav Euroopa (Euroopa Komisjon)
Euroopa digikümnend: komisjon võtab kursi Euroopa digivõimekuse suurendamisele 2030. 
aastaks
Euroopa Komisjon: Digitaalse Euroopa programm
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-pikaajaline-eelarve/20210422STO02652/euroopa-horisont-eli-investeeringud-teadusse-infograafika
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_et
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_21_983
https://digital-strategy.ec.europa.eu/et/activities/digital-programme
mailto:webmaster@europarl.eu

