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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et vaba ja pluralistlik meedia on demokraatlike ühiskondade selgroog; 
tuletab meelde, et traditsioonilised meediateenused on rangelt reguleeritud, et tagada 
väljendusvabadus ja toimetamisvabadus seoses nende avaldatava sisuga; nõuab 
meetmete võtmist, et eelkõige tagada sellise seadusliku sisu kättesaadavus ja 
juurdepääsetavus, mille puhul on tagatud toimetus- ja õiguslik vastutus või mille on 
tootnud ajakirjanikud, ja kõigi muude meediakanalite kättesaadavus ja 
juurdepääsetavus, mille suhtes juba kohaldatakse teistel platvormidel või muude 
teenustega üldtunnustatud sõltumatut järelevalvet, et nende sisu suhtes ei rakendataks 
lisakontrolle, kohaldades samal ajal selgeid ja tõhusalt jõustatavaid eeskirju platvormide 
läbipaistvuse ja vastutuse kohta seoses andmekaitse, internetiturbe ja põhiõiguste 
jõustamisega; märgib seetõttu, et veebikeskkonna ja veebivälise keskkonna jaoks tuleb 
kehtestada ühilduvad raamistikud ning et platvormide toimetuslikud otsused ja 
algoritmilised protsessid ning sisu eemaldamine veebiplatvormide poolt võivad 
avaldada suurt mõju väljendusvabadusele ja teabele juurdepääsule;

2. on seisukohal, et tehnoloogia kiire arengu ning uute toodete ja teenuste väljatöötamise 
tõttu peaksid digiteenuste õigusakti uued seadusandlikud ettepanekud võimaldama 
pikaajalisi tulevikukindlaid lahendusi, millega täiendatakse ja täpsustatakse 
digiplatvormide, -teenuste ja -toodete vastutus- ja ohutuseeskirju, loomata samas 
põhjendamatuid tõkkeid, mis takistavad digitaalteenuste kasvu; rõhutab, et kõik uued 
meetmed peaksid olema proportsionaalsed ning nende praktilisel rakendamisel tuleks 
arvesse võtta asjaomaste teenuseosutajate finantssuutlikkust ja turuosa liikmesriikides ja 
liidus, et aidata tagada võrdsed tingimused ja edendada konkurentsi;

3. 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;

4. tuletab meelde, et veebipõhiste meediaplatvormide ja -teenuste suhtes kohaldatavaid 
läbipaistvuskohustusi tuleks kohaldada ka nende omanike ja rahastamisallikate suhtes;

5. on seisukohal, et sobiliku keskkonna loomine on hädavajalik digitaalse ühtse turu 
täieliku potentsiaali ärakasutamiseks; rõhutab, et sobilik raamistik tähendaks 
veebikeskkonna käsitlemist sarnaselt veebivälise keskkonnaga, sealhulgas seoses 
reklaami ja maksustamisega;

6. nõuab turvalist digikeskkonda, kus põhiõiguste suhtes kehtiks tasakaalustatud 
lähenemisviis, et edendada arvamuste mitmekesisust, võrgu neutraalsust, väljendus- ja 
teabevabadust ning omandi kaitset; märgib, et teabevahetusel on alati konkreetne 
kontekst ning samal ajal on vaja meetmeid, et tagada ebaseadusliku sisu kiire 
kõrvaldamine ja välistada selle tagasi ilmumine; nõuab seetõttu, et automatiseeritud 
menetluste suhtes kohaldataks eetikapõhimõtteid, läbipaistvust, vastutust ning 
inimjärelevalvet ja -kontrolli; rõhutab, et selliste menetluste vastukaaluks tuleb luua 
tõhus kasutajate kaebuste lahendamise ja õiguskaitsevahendite kasutamise kord, mis 
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tagab kaebuste menetlemise põhjendamatu viivituseta, et kaitsta kommunikatsiooniga 
seotud põhivabadusi;

7. kutsub komisjoni üles tagama, et platvormioperaatorid teevad 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;

8. nõuab, et kasutataks kõiki tehnoloogilisi vahendeid, et võidelda ühelt poolt 
ebaseadusliku sisu ning teiselt poolt kahjuliku sisu, väärinfo, propaganda ja vihakõne 
vastu; rõhutab, et selliste vahendite kasutamise suhtes tuleks teostada regulatiivset ja 
kohtulikku järelevalvet; rõhutab, et nende meetmetega ei tohi kaasneda 
eelkontrollimeetmete võtmine või üleslaaditava sisu filtreerimine, mis ei ole kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ artikliga 151;

9. juhib tähelepanu sellele, et lisaks läbipaistvuse ja põhiõigustega seotud kohustustele 
võivad sisu leitavust ja tuvastatavust käsitlevad tõhusad meetmed ning selgesõnalise 
enesele viitamise piirangud aidata märkimisväärselt kaasa seadusliku sisu levitamisele, 
edendada teabe ja meediakanalite mitmekesisust, kultuurilist ja keelelist mitmekesisust 
ning juurdepääsu kvaliteetsele ja üldsuse jaoks väärtuslikule sisule; juhib tähelepanu 
ühis- ja eneseregulatsiooni headele tavadele, mis tugevdavad koostööd platvormide, 
õiguste omajate, faktikontrollijate, ametiasutuste ja kasutajate vahel ning tagavad 
kasutajatele kontrollifunktsiooni, võimaldades neil anda teada kahtlasest sisust; juhib 
tähelepanu, et sotsiaalmeediateenused peaksid eksitavast sisust ulatuslikumalt teada 
andma;

10. nõuab, et valdkondlikud eeskirjad, mille otstarve on saavutada kogu ühiskonda 
hõlmavad eesmärgid ja milles need eesmärgid on teatavate valdkondade jaoks täpsemini 
sätestatud (nt direktiiv 2010/13/EL2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 
2019/7903), oleksid üldistest eeskirjadest tähtsamad, et tagada autorite ja artistide 
õigused digikeskkonnas;

11. nõuab, et komisjon võtaks arvesse hiljutist riiklikku kohtulahendit, mille kohaselt on 
teenuseosutajatel õigusi rikkuva sisu kõrvaldamiseks aega 30 minutit, ning täpsustaks, 
mida tähendab veebisisu puhul „kiire tegutsemine“;

12. kordab, et konkurentsi soodustavate andmetele juurdepääsu süsteemidega, mis 
täiendavad konkurentsiõiguse jõustamist, tuleks püüda andmete valdajate käsutuses 
olevaid andmeid detsentraliseerida, säilitades samal ajal stiimulid tarbijate huvides 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) 
(EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste 
osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 
2001/29/EÜ (ELT L 130, 17.5.2019, lk 92).
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toimuvaks uuendustegevuseks;

13. juhib tähelepanu, et selleks, et saavutada võrdsed tingimused kogu sektoris, tuleks uute 
eeskirjadega esikohale seada sellised põhivabadused nagu sõnavabadus, tarbija 
valikuvõimalused ja õigus eraelu puutumatusele;

14. rõhutab, kui oluline on kõrvaldada praegused ja võimalikud uued tõkked, piirangud ja 
koormused digiteenuste osutamisel, eelkõige VKEde ja idufirmade jaoks, tagades samal 
ajal, et platvormid käituvad vastutustundlikult ega ole diskrimineerivad ning et 
kohustused on proportsionaalsed nii internetis kui ka internetiväliselt;

15. on kindlalt veendunud, et ebaseaduslike ja ohtlike toodete puhul peavad platvormid 
suuremat vastutust kandma, tugevdades seeläbi digitaalset ühtset turgu; tuletab meelde, 
et sellistel juhtudel peaks platvormide vastutus olema proportsionaalne, kusjuures 
arvesse tuleks võtta kehtivaid tarbijakaitsemeetmeid, mida tuleks alati järgida, ning 
kaasnevate õiguskaitsemeetmete kehtestamist jaemüüjate ja tarbijate jaoks; on 
veendunud, et süsteem saab toimida ainult juhul, kui täitevasutustel on piisavad 
volitused, vahendid ja ressursid sätete jõustamiseks ja tõhusaks koostööks piiriülese 
mõõtmega juhtumitega tegelemisel;

16. rõhutab, et tehnoloogia arenguga sammu pidamise eesmärgil uute regulatiivsete sätete 
lisamise asemel tuleks hoopis vaeva näha selle nimel, et liidu ja siseriiklikud eeskirjad 
terviklikumaks muuta, suurendada nende selgust ja läbipaistvust ning jätta välja 
tarbetud ja aegunud regulatiivsed sätted.
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