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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0204/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta 

Euroopa Parlament, 

1. toonitab, et paljud digitaalse ühtse turu strateegia raames tehtud algatused käsitlevad 

veebiplatvorme; kahetseb kooskõla ja järjepidevuse puudumist nende algatuste vahel; 

on seisukohal, et algatused peaksid üksteist täiendama, et hõlbustada turule sisenemist 

ja võimaldada veebiplatvormidel laiendada oma tegevust kõigis liikmesriikides; 

2. leiab, et kehtivad õigusaktid on sageli digitaalsetest muutustest maha jäänud; rõhutab, et 

analoogajastu õigusakte ei tohiks muutmata kujul digitaalsesse maailma üle võtta; 

nõuab kehtivate õigusaktide põhjalikku läbivaatamist, et soodustada lihtsustamist ja 

innovatsioonisõbralikku ning tehnoloogiliselt neutraalset hoiakut; õhutab liikmesriike 

ühtlasi hindama, kas nende riigis kasutatavad reguleerimistavad toetavad digimajanduse 

kasvu Euroopas; 

3. soovitab komisjonil tagada veebiplatvormidele võrdsed tingimused ja soodustada nende 

konkurentsi; märgib, et konkurentsisurve on eri sektorites erinev ning seetõttu on raske 

koostada üldist veebiplatvormi määratlust või kõigile sobivat lahendust; 

4.  rõhutab, et võimalike reformide puhul tuleb vältida liigset reguleerimist ja väljendab 

heameelt, et komisjon seda ohtu tunnistab; möönab, et samade eeskirjade kehtestamine 

veebis ja väljaspool oleks hea, kuid on veendunud, et seda tuleks teha üksnes siis, kui 

olukorrad on tõesti võrreldavad; 

5. rõhutab, et kooskõlas parlamendi 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooniga 

ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks1 on vahendajate piiratud vastutus 

oluline, et kaitsta interneti avatust, põhiõigusi, õiguskindlust ja innovatsiooni; kiidab 

heaks komisjoni kavatsuse anda veebiplatvormidele suuniseid e-kaubanduse direktiiviga 

kooskõlas püsimiseks; 

6. hoiatab, et seirekohustuste suurendamine veebiplatvormide suhtes ei saa asendada 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009. 
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ebaseaduslikku infosisu käsitlevate riiklike või Euroopa õigusaktide tulemuslikku 

jõustamist, eriti seetõttu, et eraüksuste tegevus ei asenda nõuetekohast seaduslikku 

protsessi ja kodanike põhiõiguste teostamiseks ette nähtud kaitset;  

7. võtab teadmiseks veebiplatvormidel käibivaid ettevõtjatevahelisi tavasid käsitleva 

komisjoni uuringu esialgsed tulemused ja asjaosaliste, eriti VKEde väljendatud 

probleemid; rõhutab veebiplatvormide tähtsust kulutõhusat turulepääsu otsivate VKEde 

jaoks ning märgib, et ebaausad kaubandustavad võivad neile ettevõtetele tõsist kahju 

tekitada;  

8. märgib, et komisjon jätkab sobivaima lahenduse otsimist ettevõtjatevaheliste tavade 

kohta koostatud hinnangu alusel, kuid on veendunud, et tuleks kehtestada vähemalt 

asjakohased vaidluste lahendamise ja/või õiguskaitse menetlused; on seisukohal, et 

meetmed hinnakujunduse ja otsingute järjestamise läbipaistvuse suurendamiseks mitte 

üksnes ei parandaks ettevõtetevahelise e-kaubanduse suhteid, vaid suurendaksid ka 

tarbijate teadlikkust; 

9. rõhutab, et ELi konkurentsiõigus põhineb usaldusväärsetel ja kindlakskujunenud 

põhimõtetel, mis järjekindlal kohaldamisel on digitaalmajanduses eesmärgikohased; 

kiidab heaks komisjoni ennetavad meetmed jõustamise valdkonnas ning ergutab 

koostööd eelkõige kontrolli ja andmete kasutamise ning konkurentsiõiguse vastasmõju 

alal;  

10. rõhutab, et digitaalsektori kiiret arengutempot arvestades peab komisjon tegema 

konkurentsiküsimustes õigeaegseid otsuseid; on seisukohal, et lisaks konkreetsete 

juhtumite lahendamisele võivad valdkondlikud tegevusjuhendid ühtlasi olla tõhus 

vahend konkurentsivastase tegevuse pärssimiseks. 

Or. en 

 

 


