Tallinna digitippkohtumine

Digitaalse ühtse turu loomine
Euroopa Komisjoni tegevus alates 2015. aastast
•

Euroopa Komisjon on esitanud 24 seadusandlikku algatust

•

Lõpule on viidud 6 algatust

Koos uute küberturvalisuse ja andmemajanduse ettepanekutega on praegu töös 18 seadusandlikku algatust, mille
Euroopa Parlament ja nõukogu peavad vastu võtma, et jätkata digitaalse ühtse ülesehitamist.

LEGEND
Seadusandlikud algatused

Esitatud ja vastu võetud seadusandlik algatus

Seadusandlikud algatused

Seadusandlik algatus esitatud, kõigi institutsioonide kindla
tahte korral võimalik saavutada kokkulepe 2018. aastal

Mitteseadusandlikud algatused

Mitteseadusandlikud algatused
Komisjoni ettepaneku kuupäev

2015
6. mai

9. detsember

Komisjon esitas digitaalse ühtse turu strateegia

Kaks komisjoni algatust digitaalsete lepingute kohta
Nüüdisaegsed normid digitaalsete lepingute jaoks, et lihtsustada ja soodustada kogu ELis juurdepääsu digitaalsele
sisule ja veebimüügile

Komisjoni ettepanek veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta
Et tellitud sisuteenuste (filmid, spordisündmused, e-raamatud, videomängud, muusikateenused) pakette saaks
täies ulatuses kasutada ka ELi piires reisides

2016
19. aprill

Komisjoni ettepanek koordineerida 470–790 MHz sagedusala kasutamist mobiilteenuste jaoks
Eesmärk on parandada kõigi eurooplaste juurdepääsu internetile, aidata arendada piiriüleseid rakendusi ja
soodustada 5G kasutuselevõttu
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19. aprill

Komisjoni plaanid Euroopa tööstuse digiteerimise edendamiseks
ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020
Visandatakse ühiste IKT standardite prioriteedid, et edendada digitaalset innovatsiooni
Komisjoni plaanid Euroopa avatud teaduse pilve loomiseks

Komisjoni ettepanek põhjendamatu geoblokeerimise küsimuse lahendamiseks

25. mai

Tuleb tagada, et tarbijaid, kes soovivad osta interneti teel teisest ELi riigist, ei
diskrimineeritaks hindade, müügi- ega maksetingimuste osas

Komisjoni algatus muuta piiriülene pakivedu taskukohasemaks ja tõhusamaks
Suurem hinnaläbipaistvus ja regulatiivne järelevalve piiriüleste pakiveoteenuste puhul

Komisjoni ettepanek ajakohastada audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi
Traditsiooniliste ringhäälinguteenuste suhtes kehtivaid õigusnorme laiendatakse ka
tellitavate videoteenuste pakkujatele ja videojagamisplatvormidele

Tarbijakaitsealase koostöö ülevaatamine
Riiklikele asutustele antakse tarbijaõiguste parema kaitse tagamiseks rohkem õigusi

Ajakohastatud juhend ebaausate kaubandustavade direktiivi kohta
Uus käsitus veebiplatvormidest kui õiglase internetikeskkonna vastutustundlikest osalejatest

2. juuni

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava

10. juuni

Euroopa uus oskuste tegevuskava

15. juuni

Komisjoni algatus reguleerida rändlusteenuste hulgihindu

14. september

Alates 15. juunist 2017 ei pea ELis reisides enam rändlustasu maksma. See on saanud võimalikuks tänu sellele, et
oluliselt on langetatud tasusid, mida mobiilioperaatorid üksteiselt nõuda võivad

Kaks komisjoni ettepanekut nüüdisajastada ELi autoriõiguse norme ja hõlbustada
juurdepääsu veebisisule
Veebisisu parem valik ja parem piiriülene kättesaadavus, paremad õigusnormid haridus- ja teaduskasutuse
kohta, õiglasem ja kestlikum turg

Komisjoni plaan tugevdada elektroonilise side koordineerimist ELi tasandil
Suurendada Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti rolli

Komisjoni ettepanek kehtestada uus Euroopa elektroonilise side seadustik
Praeguste telekommunikatsioonieeskirjade ajakohastamine, et suurendada pikaajalisi
investeeringuid raadiosageduste parema kasutamise, tugevama tarbijakaitse ja turvalise
internetikeskkonnaga
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Marrakechi lepingu rakendamine ELi õiguses
Kaks seadusandlikku algatust, millega hõlbustatakse pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja
lugemise puudega isikute juurdepääsu avaldatud teostele

WiFi4EU algatus
Toetatakse tasuta avalike Wi-Fi levialade pakkumist kohalikes kogukondades kõikjal üle
ELi. Esimesed WiFi4EU võrgud saavad kättesaadavaks 2018. aasta algul

Komisjoni plaanid ühenduvuse parandamiseks ja gigabitiühiskonna poole liikumiseks
Komisjoni plaanid 5G käivitamiseks kogu ELis

1. detsember

Uued maksueeskirjad, millega toetatakse ELis e-kaubandust ja veebiärisid
Parandada ELis e-väljaannete ja e-kaubandusega tegelevate ettevõtete
käibemaksukeskkonda, et veebis oleks lihtsam kaupu ja teenuseid müüa

2017
10. jaanuar

23. märts

2. mai

10. mai
13. september

Komisjoni ettepanek privaatsuse rangema kaitse kohta elektroonilise side valdkonnas
Sellega laiendatakse e-privaatsuse eeskirjade reguleerimisala kõigile elektroonilise side teenuse
pakkujatele täielikus kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega. Uued eeskirjad isikuandmete
käsitlemiseks ELi institutsioonides ja asutustes

Euroopa koostalitlusvõime raamistikus antakse uusi juhiseid
digitaalsete avalike teenuste koordineerimise kohta kogu ELis.

Komisjoni algatus ühtse digivärava loomiseks
Et inimestel ja ettevõtetel oleks lihtsam veebis oma paberimajandust korraldada
nii oma koduriigis kui ka teises ELi riigis töötades, elades või äri ajades

E-kaubanduse sektori uuringu lõpparuanne

Komisjoni küberturvalisuse pakett, et tugevdada ELi reageerimist küberrünnetele
Hulk meetmeid, mille abil ehitada ELis üles tugev küberturvalisus, sh ettepanek luua ELi küberturbeamet

Komisjoni ettepanek luua raamistik isikustamata andmete vabaks liikumiseks ELis
Andmete asukoha piirangute kaotamine, et avada ELi andmemajanduse kõik võimalused

21. september

ELi digitaalmajanduse õiglase maksustamise tegevuskava

28. september

Veebiplatvormidele mõeldud juhised ebaseadusliku sisuga toimetulekuks

