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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu sellele, et põhiõigused moodustavad objektiivse väärtuste süsteemi, 
mis tagab, et kommunikatsiooniga seotud põhivabadustest, nagu õigus side 
privaatsusele, väljendusvabadus ja arvamuste paljusus, teabe-, kunsti-, teadus- ja 
meediavabadus, samuti õigus omandile ja selle kaitsele, ei saa kõrvale kalduda ning 
need peavad olema omavahel tasakaalus, sealhulgas ka eraõiguslike kokkulepete ja 
lepingutingimuste korral;

2. rõhutab, et digiteenuste õigusakt peaks olema täielikult kooskõlas eesmärgiga tagada 
põhiõiguste kaitse, samuti tarbijate kaitse, kasutajate turvalisus, anonüümsuse võimalus 
internetis, sõnavabadus ning omandi kaitse; rõhutab, et põhiõigused ei kehti mitte ainult 
kaitseõigustena riigi vastu, vaid ka nende suhtes, kes teostavad võimu oma tehnilise 
taristu kaudu, ning seda võimu põhiõigused piiravadki; rõhutab, et seetõttu peavad 
põhiõigused panema kohustusi ka neile, kes teostavad võimu oma tehnilise taristu 
kaudu; rõhutab, et nõuetekohaselt tuleks arvesse võtta turgu valitseva seisundi ulatust, 
valitsevat või poolmonopolistlikku seisundit, kasutajate sõltuvuse ulatust tarnetest ning 
kasutajate, võimsate osalejate endi ja muude kolmandate isikute huve;

3. rõhutab, kui oluline on aidata tarbijatel ja kasutajatel saavutada suurem kontroll oma 
andmete ja identiteedi üle ning võtta nende eest vastutus, ning nõuab isikuandmete 
kõrgetasemelist kaitset, suurendades samal ajal digiteenuste läbipaistvust ja 
aruandekohustust;

4. rõhutab, et liidu või siseriikliku õiguse kohaselt seaduslik ja seaduslikult jagatav sisu 
peab jääma internetis kättesaadavaks ning sellise sisu eemaldamine ei tohi kaasa tuua 
üksikkasutajate tuvastamist ega isikuandmete töötlemist;

5. juhib tähelepanu sellele, et meedia ökosüsteem kannatab veebiplatvormide häiriva mõju 
all; rõhutab, et avaliku sektori asutustel on kohustus võtta vastu õigusraamistik, mis 
edendab sõltumatu ja pluralistliku meedia arengut;

6. tuletab meelde veebiplatvormide ja muude veebiteenuste kohustust võtta kiiresti 
meetmeid ebaseadusliku sisu eemaldamiseks oma platvormidelt ja teenustelt ning 
tuletab meelde, et need kohustuslikud kaitsemeetmed toimivad õigusraamistikus ja 
nende üle teostatakse kohtulikku järelevalvet; on seisukohal, et sektoripõhised eeskirjad 
võivad tagada takistamatu juurdepääsu meediateenustele ja sisule ning edendada 
meediavabadust ja meedia mitmekesisust;

7. nõuab, et kõik põhiõigusi mõjutada võivad meetmed põhineksid jätkuvalt kohtulikul ja 
regulatiivsel järelevalvel ning et avaliku võimu ülesandeid ei antaks üle eraettevõtjatele 
või üksikisikutele;

8. kutsub üles leidma tasakaalustatud lahendusi sisu eemaldamiseks, koostöös 
platvormide, reguleerivate asutuste, õiguste omajate ja kasutajatega; rõhutab, et lisaks 
oma tõhusatele ja asjakohastele kaitsemeetmetele peaks platvormide prioriteet olema 
isikuandmete kaitse üldmäärusega kooskõlas olevate ebaseadusliku tegevuse andmete 
jagamine õiguskaitse- ja muude asutustega;
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9. kutsub üles tagama läbipaistvust menetlustes, mida sotsiaalplatvormid sisu 
eemaldamiseks kasutavad, ning vältima sellise sisu kõrvaldamist, mis ei ole 
ebaseaduslik; nõuab suurte sotsiaalplatvormide jaoks selgeid eeskirju, mis kohustaksid 
neid kontrollima märgistatud sisu ja vastama üleslaadijatele põhjendatud otsusega, kui 
nende sisu blokeeritakse; nõuab seetõttu tõhusaid kaebuste esitamise ja kahju 
hüvitamise mehhanisme inimjuhitud kasutajate jaoks, vältides samal ajal selliste 
mehhanismide kuritarvitamist;

10. kutsub komisjoni üles tagama, et platvormioperaatorid teeksid kättesaadavaks 
läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad teavet selliste juhtumite arvu kohta, mille puhul 
sisu on ekslikult tunnistatud ebaseaduslikuks või ebaseaduslikult jagatuks, ning et 
pädevad asutused esitaksid teabe selliste juhtumite arvu kohta, mille korral 
eemaldamine toob kaasa kuriteouurimise ja selle eest vastutusele võtmise;

11. juhib tähelepanu sellele, et teatav kahjulik sisu või osaliselt täpne teave ei pruugi olla 
ebaseaduslik; märgib, et automaatsed filtreerimisvahendid võivad viia seadusliku sisu 
filtreerimiseni; peab vajalikuks tagada, et sisu omanikud saaksid pärast sisu 
eemaldamist oma õigusi asjakohaselt kaitsta;

12. rõhutab, et veebiplatvormide ja muude teenuste poolt nende sisu üle teostatava mis 
tahes järelevalve suhtes tuleks kohaldada rangeid ja läbipaistvaid standardeid, mis on 
kasutajatele teada ja mis võimaldavad tegelikku õigust otsuseid edasi kaevata, esiteks 
veebiplatvormidele või -teenustele, aga ka avaliku sektori asutusele;

13. soovitab erilist tähelepanu pöörata laste ja noorte kaitsele ning sellele, et see kaitse oleks 
tagatud ka andmekaitseseadusega, ning nõuab, et laste ja noorte kaitseks mõeldud 
internetipõhiste teenuste suhtes kohaldataks andmekaitseseaduses sätestatud kõrgeimaid 
piiranguid;

14. juhib tähelepanu sellele, et pehmed kooskõlastus-, toetus- või lisameetmed, nagu 
käitumisjuhendid või enese- ja kaasreguleerimine, võivad olla tõhusad 
reguleerimisvahendid, tingimusel et valitsusasutused jälgivad nende mõju ja et on 
kehtestatud sätted riigipoolseks reguleerimiseks, kui sellised meetmed osutuvad 
ebatõhusaks, sest need võimaldavad sageli kiiresti reageerida muutuvatele oludele, 
sealhulgas kaasata ELi mittekuuluvaid osalejaid;

15. juhib tähelepanu sellele, et jõustamine, sealhulgas piiriüleste juhtumite korral, on 
põhimõtteliselt riiklike reguleerivate asutuste ülesanne ja seda ei tohiks ilma mõjuva 
põhjuseta Euroopa tasandile üle viia; on lisaks veendunud, et päritoluriigi põhimõte 
tugevneb, kui riikide reguleerivatel asutustel on piiriüleseks koostööks tõhusad 
jõustamisvahendid ja tulemuslikud menetlused; rõhutab, et sellega peaks Euroopa 
tasandil kaasnema kiire ja tõhus vaidluste lahendamise kord, mis tagab kestva 
õigusrahu;

16. nõuab, et liidus välja töötatud ja kasutatavad teenused tagaksid tõhusa ja tervikliku 
eraelu puutumatuse ja andmekaitse ning et võimalikult suur väljendus- ja teabevabadus, 
intellektuaalomandi ja elektroonilise side privaatsuse kaitse ning arvamuste paljususe, 
kultuurilise mitmekesisuse ja võrgu neutraalsuse edendamine turvalises digitaalses 
keskkonnas annaks eeliseid ülemaailmses konkurentsis, mida ei tohiks alahinnata; 
kutsub komisjoni üles süstemaatiliselt ja sihipärasemalt edendama nende teenuste 
arendamist selgete ja tõhusate lahenduste abil, mis sobivad digitaalajastusse;
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17. kutsub üles austama Euroopa väärtusi, edendades arvamuste paljusust, võrgu 
neutraalsust, sõnavabadust, omandi kaitset ja juurdepääsu teabele, meedia 
mitmekesisust ning kultuurilist ja keelelist mitmekesisust; nõuab selgeid ja võimalikult 
ühtselt kohaldatavaid eeskirju platvormivastutuse, ebaseadusliku või kahjuliku sisu, 
algoritmipõhise vastutuse, läbipaistva reklaami ning kahjuliku sisu, vihakõne ja väärinfo 
vastu võitlemise ja selle levitamise kohta võlts- või robotikontode kaudu, et kaitsta 
põhiõigusi ja -vabadust;

18. rõhutab, et platvormide mis tahes uued kohustused peaksid olema proportsionaalsed 
nende turuosa ja finantssuutlikkusega, et edendada ausat konkurentsi ja toetada 
innovatsiooni; on veendunud, et selline lähenemisviis aitaks tugevdada teabe ja meedia 
mitmekesisust ning kultuurilist ja keelelist mitmekesisust;

19. nõuab, et valdkondlikud eeskirjad, mille otstarve on saavutada kogu ühiskonda 
hõlmavad eesmärgid ja milles on need eesmärgid teatavate valdkondade jaoks täpsemini 
sätestatud (nt direktiiv (EL) 2018/1808, audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv või 
direktiiv (EL) 2019/790 ehk autoriõiguste direktiiv), oleksid üldistest eeskirjadest 
tähtsamad, et tagada õiguste omajate õigused digikeskkonnas;

20. rõhutab, et mis tahes säte sisu modereerimise kohta teenuseosutajate poolt peab tagama 
sõnavabaduse täieliku järgimise, mis Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 kohaselt 
hõlmab „vabadust oma arvamusele ning vabadust saada ja levitada teavet ja mõtteid 
ilma ametivõimude sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest“, ning et juurdepääs 
mitmesugustele arvamustele aitab kaasa avatud ja demokraatlike ühiskondade arengule, 
isegi kui need seisukohad on vastuolulised või ebameeldivad;

21. rõhutab vajadust anda kodanikele suurem kontroll selle üle, kuidas nende isikuandmeid 
veebis hallatakse ja kaitstakse, ning samas suurendada ettevõtjate vastutust oma 
andmekaitsetavade eest;

22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama koostööd avaliku ja erasektori ning 
akadeemiliste ringkondade vahel, et tugevdada teadmiste jagamist, edendada turvalisuse 
alast haridust ja koolitust, andmekaitset, eetilisi mõjusid ja inimõiguste austamist seoses 
digitaaltehnoloogia, robootika ja tehisintellekti kasutamisega;

23. on veendunud, et platvormi vastutust tuleks kohandada vastavalt operaatori suurusele 
ning et platvormi sekkumisel sisusse tuleks teha selgeid eristusi, tuginedes selgetele ja 
kontrollitavatele kriteeriumidele ja aspektidele, nagu toimetamisfunktsioon, tegelikud 
teadmised ja kontrolli teatav määr; on samuti seisukohal, et mis tahes kavandatava 
süsteemiga peaksid kaasnema kindlad põhiõiguste tagatised ning asjakohane sõltumatu 
ja erapooletu avalik järelevalve;

24. rõhutab, et sõltumata sotsiaalsest kasust, mida pakuvad uued tehnoloogiad, 
digitaalteenused ja andmepõhised tehnoloogiad, sealhulgas tehisintellekt, peab tähtsaim 
prioriteet olema tegelemine võimalike riskidega demokraatlikele väärtustele, õigusriigi 
põhimõttele ja põhiõigustele, ning nende riskide analüüsimine.
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