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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. határozottan úgy véli, hogy a jelenlegi 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 jelentős sikert ért el az elektronikus kereskedelem fejlesztése terén, 
ugyanakkor javasolja a digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok 
harmonizálását az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó 
vállalatok széles körének bevonása, valamint egyértelműbb, kötelező erejű szabályok és 
megfelelő felelősség előírása érdekében rájuk nézve;

2. Úgy véli, hogy egyértelműbb és lehetőség szerint egységesen alkalmazandó uniós szintű 
szabályokat és következetes szabályozási eljárásokat kell elfogadni a káros tartalom, a 
gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás elleni küzdelem, valamint a kiskorúak védelme 
érdekében, továbbá az online reklámra, a mikrotargetálásra és a tisztességes e-
kereskedelemre vonatkozó szabályokat kell elfogadni, ugyanakkor kéri, hogy a 
jogalkotó tegyen szigorú különbséget egyrészt a jogellenes tartalom, a büntetendő 
cselekmények és a jogellenesen megosztott tartalom, másrészt a káros tartalom, a 
gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás között; mivel az egyes esetekben eltérő 
megközelítést és szabályokat kell alkalmazni;

3. ebben az összefüggésben úgy véli, hogy a „gyűlöletbeszéd” olyan szóbeli vagy nem 
szóbeli kommunikáció, amely valamely személlyel, meghatározott társadalmi csoporttal 
vagy e csoport valamely tagjával szembeni ellenségeskedést foglal magában, 
leggyakrabban faji, bőrszín szerinti, vallási, származási vagy nemzeti vagy etnikai 
származáson, szexuális irányultságon, a nemi típusú erőszak védelmezésén, tagadásán, 
súlyosan jelentéktelen színben való feltüntetésén vagy az arra való felbujtáson alapul; 
hangsúlyozza, hogy ez az értelmezés magában foglalja az erőszakra vagy gyűlöletre 
való nyilvános uszítást is;

4. ebben az összefüggésben úgy véli, hogy a „megtévesztő tájékoztatás” a hamis, pontatlan 
vagy félrevezető információ minden olyan formáját jelenti, amelyet azzal a szándékkal 
készítenek, közölnek és terjesztenek, hogy a nyilvánosságot megtévesszék, valamint 
hogy a „propaganda” elsősorban olyan stratégiai kommunikációt jelent, amelynek célja 
a lakosság félrevezetése, továbbá a nyilvánosság azon jogának megsértése, hogy az 
információk és eszmék összes típusát kereshesse, azokhoz hozzájuthasson és közölhesse 
azokat;

5. hangsúlyozza, hogy minden új rendeletnek az átláthatóságra, az egyenlő bánásmódra, a 
biztonságra, az önrendelkezésre  kell törekednie, és arra, hogy nőjön a 
végfelhasználóknak a számukra biztosított tartalmak ellenőrzésébe vetett bizalma; kéri a 
szolgáltatások magas fokú interoperabilitásának és az adatok hordozhatóságának 
megvalósítását, a magas szintű szerzői jogi és adatvédelmi normák, valamint az 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(„Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”), (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)
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adatszuverenitás és az önrendelkezés fenntartása mellett;

6. emlékeztet arra, hogy a rendeleteket az alapvető jogok – különösen a 
véleménynyilvánításhoz, a tájékozódáshoz, a véleményalkotás és a média 
szabadságához, a szellemi tulajdonhoz való jog – védelme, a médiapluralizmus, a 
kulturális sokszínűség és az adatvédelem előmozdítása, valamint a sokszínű és 
tisztességes verseny és az európai alkotásokhoz való hozzáférés biztosítása 
szempontjából kell kialakítani;

7. alapvető fontosságúnak tartja a „jogos érdekkel rendelkező harmadik felek” fogalmának 
egyértelmű meghatározását, valamint azt, hogy e harmadik felek hozzáférjenek az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó vállalatokra vonatkozó 
megbízható információkhoz; sajnálattal állapítja meg, hogy a 2000/31/EK irányelv 
5. cikkében rögzített tájékoztatási követelmények nem kerültek hatékonyan 
érvényesítésre; a kis- és mikrovállalkozások versenyképességének sérelme nélkül kéri, 
hogy egyes online közvetítőket, mint például a doménnév-regisztrátorokat, a 
tárhelyszolgáltatókat vagy az online reklámok szolgáltatóit kötelezzék arra, hogy 
ellenőrizzék üzleti ügyfeleik személyazonosságát, azáltal, hogy az adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően összehasonlítják a kereskedelmi felhasználóik azonosító 
adatait a meglévő és rendelkezésre álló releváns adatbázisokkal az „ismerd meg az 
ügyfeledet (KYBC)” protokoll alapján , továbbá kéri, hogy legyenek jogosultak és 
kötelesek megtagadni vagy megszüntetni szolgáltatásaikat, amennyiben az illetékes 
hatóságok szerint az üzleti ügyfél személyazonossága hamis vagy súlyosan félrevezető; 
úgy véli, hogy a fenti KYBC-protokollt az üzleti ügyfelekre kellene alkalmazni, és az 
nem érintené az egyéni felhasználók személyes adatait;

8. ismételten hangsúlyozza a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékozódás és 
véleményalkotás szabadsága és a sajtószabadság garantálásának fontosságát; tekintettel 
a független újságírás védelmének fontosságára a digitális szolgáltatásokról szóló 
törvény keretében, határozottan ellenzi e tekintetben a jogszerű közzétételt követően a 
jogszerű tartalom további értékelését, kivéve, ha ezt az a tény indokolja, hogy az adott – 
bár jogszerű – tartalom komoly aggályokat vet fel az általa okozott jelentős kárt 
illetően; ilyen esetekben sürgeti, hogy az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató fellépése bírósági végzésen alapuljon; rámutat arra, hogy 
az (EU) 2018/1808 európai parlamenti és tanácsi irányelv2 hatályának az audiovizuális 
tartalmak terjesztése tekintetében a videomegosztó platformok szolgáltatóira és a 
közösségi hálózatokra való kiterjesztése – amennyiben haladéktalanul átültetik őket a 
nemzeti jogba – jelentős mértékben hozzájárulhat a káros tartalom, a félretájékoztatás és 
a gyűlöletbeszéd visszaszorításához;

9. konkrétabb és – amennyire lehetséges – egységesen alkalmazandó átláthatósági 
szabályokat kér, mivel a közösségi hálózatokon található tartalmak eltávolítása, 
hátrasorolása és rangsorolása csökkenti a jogellenes online tartalmak fokozott 
terjedését, valamint a káros tartalmak, a gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás ellen hat;

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a 
változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról (HL L 303., 2018.11.28., 69. o.).
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10. kéri az adatalapú kereskedelmi reklámozás és a mikrotargetálás szabályozását és szigorú 
átláthatósági szabályok alkalmazását rájuk; kéri a fizetett politikai hirdetések internetes 
címkézésének kötelezővé tételét annak érdekében, hogy a végfelhasználó könnyen 
felismerje őket; hangsúlyozza, hogy a fizetett online politikai hirdetéseknek 
átláthatóknak kell lenniük, hogy a végfelhasználó láthassa, ki fizette az adott tartalmat;

11. elismeri, hogy a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex hozzájárult a 
platformokkal és a szabályozó szervekkel folytatott párbeszéd megszervezéséhez; 
javasolja, hogy az online platformok alkalmazzanak hatékony és megfelelő 
biztosítékokat, különösen annak érdekében, hogy gondosan, arányosan és minden 
megkülönböztetéstől mentesen járjanak el, valamint hogy megakadályozzák a nem 
illegális tartalmak nem szándékos eltávolítását; javasolja, hogy egy „a demokráciáról 
szóló cselekvési terv” keretében értékeljék a kiskorúak védelmére, valamint a káros 
tartalom, a gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás elleni küzdelemre vonatkozó meglévő 
jogi keretet és annak tényleges végrehajtását; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a társ- 
és önszabályozás hatékony alkalmazását, valamint a bevált gyakorlatok uniós szintű 
cseréjét, valamint azt, hogy a fenti tervnek magában kell foglalnia a tényellenőrzőkkel 
és kutatókkal való együttműködést; úgy véli, hogy a káros tartalmak, a gyűlöletbeszéd 
és a félretájékoztatás elleni fellépés legjobb módja a polgároknak a média- és digitális 
jártasság megszerzéséhez és a kritikus gondolkodás elsajátításához nyújtott segítség, 
valamint a hivatásos újságírás és a minőségi média megerősítése; fokozott 
együttműködésre szólít fel a nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy szervek között mind 
a tagállamokon belül, mind a tagállamok között a nemkívánatos hatások és konkrét 
problémák hatékonyabb kezelése érdekében; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy uniós 
szintű koordinációra van szükség;

12. elismeri, hogy meg kell őrizni azt az elvet, amely szerint a tisztán passzív digitális 
szolgáltatások, mint például az internet-hozzáférést nyújtók nem felelősek a 
szolgáltatásaikon keresztül továbbított tartalomért, mivel nem gyakorolnak ellenőrzést e 
tartalom felett („egyszerű továbbítás”), nem lépnek vele aktív interakcióra se nem 
optimalizálják azt, mivel ez a szabad internet egyik sarokköve, miközben az aktív 
szolgáltatásoknak továbbra is teljes felelősséggel kell tartozniuk szolgáltatásaik 
tartalmáért;

13. kéri, hogy kötelezzék az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókat arra, hogy a jogellenes tartalmat ne csupán haladéktalanul töröljék a 
tudomásszerzést vagy a bejelentést követően, hanem az érintett illetékes hatóságoknak 
is jelentsék az ilyen tartalmat esetleges további nyomozás és büntetőeljárás céljából; 
úgy véli, hogy az üzemeltetőknek a fenti tartalmakhoz tartozó metaadatokat korlátozott 
időtartamig meg kell őrizniük, és azokat ezen időtartamon belül, kizárólag az illetékes 
hatóság felszólítására továbbítaniuk kell;

14. hangsúlyozza, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóknak érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kell nyújtaniuk arról, 
hogyan kezelik a jogellenes tartalmakat, és minden esetben tájékoztatniuk kell a 
tartalomszolgáltatókat az ilyen tartalom törléséről, megjelölve a jogalapot és a 
felülvizsgálat iránti kérelem lehetőségeit, valamint a hatékony panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmusokat; emlékeztet arra, hogy minden további bírósági eljárás 
során tiszteletben kell tartani az ártatlanság vélelmét, és védeni kell az áldozatok 
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személyes adatait;

15. hangsúlyozza, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók által az illegális vagy káros tartalmak elleni küzdelem céljából hozott 
önkéntes intézkedések nem vezethetnek a felelősségük korlátozásához;

16. úgy véli, hogy a kötelezettségre nézve fokozatokat kell megállapítani, hogy a piacon 
vagy annak jelentős részén erőfölényben lévő platformok (azaz a „kapuőrként” működő 
vagy potenciálisan piacstrukturáló platformok) a legyenek a legszigorúbban 
szabályozottak, a feltörekvő vagy réspiaci vállalkozások pedig kevésbé, mivel a 
nagyobb és meglévő platformok több erőforrást tudnak fordítani a megtévesztő 
magatartás összehangolt észlelésére és a tartalommoderációra; hangsúlyozza, hogy a 
piacot uraló platformok üzemeltetőinek nemcsak meg kell védeniük, hanem aktívan elő 
kell mozdítaniuk a kulturális és nyelvi sokszínűséget, mivel alapvető szerepet játszanak 
a hírekhez, az audiovizuális tartalmakhoz, valamint a kulturális és kreatív alkotásokhoz 
való hozzáférésben; úgy véli, hogy a kapuőrként működő platformoknak előtérbe kell 
helyezniük és könnyen hozzáférhetővé kell tenniük a megbízható és minőségi 
médiatartalmakat, amelyek igazodnak az adott piachoz, és tiszteletben tartják a nemzeti 
nyelvtörvényeket; hangsúlyozza, hogy a kulturális és nyelvi sokszínűség védelme és 
támogatása, valamint az európai alkotások és a tömegtájékoztatás sokszínűségének 
előmozdítása érdekében ezeknek a platformoknak átlátható és a végfelhasználók által 
szabályozható módon kell használniuk az algoritmusokat, hogy világos legyen, hogyan 
biztosítják, rangsorolják vagy akadályozzák meg a tartalmakhoz való hozzáférést; úgy 
véli, hogy minden javasolt rendszert megfelelő intézkedéseknek kell kísérniük az 
alapvető jogok védelme érdekében, a pártatlan bírósági felügyelet lehetőségének 
sérelme nélkül;

17. felszólít a hamis felhasználói fiókok problémájának kezelésére és a hamis információkat 
terjesztők nyereségének elkobzására;

18. megerősített és egyértelműbb jogi keret kialakítására szólít fel annak biztosítása 
érdekében, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók hatékony intézkedéseket hozzanak, például fokozzák az emberi felügyelet 
mellett működő automatizált szűrési eljárások alkalmazását, és haladéktalanul 
intézkedjenek annak érdekében, hogy a szolgáltatásaikból eltávolítsák a jogellenes 
tartalmakat, és megakadályozzák azok újbóli feltöltését;

19. úgy véli, hogy az élőben közvetített tartalmak megsértése esetén az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak azonnal reagálniuk 
kell, amint értesítést kapnak a jogtulajdonosoktól, és ezzel összefüggésben felhívja a 
Bizottságot, hogy tisztázza a „haladéktalan reakció” fogalmát, amely már szerepel a 
2000/31/EK irányelvben; ugyanakkor utal a legújabb nemzeti ítélkezési gyakorlatra, 
amely arra kötelezi az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókat, hogy 30 percen belül távolítsák el a jogsértő tartalmat;

20. javasolja a származási ország elvének erősítését a jogszerű, általános és közérdekek 
érvényesítése során tanúsított, tagállamok közötti együttműködés fokozása révén, 
amihez nagyobb mértékben be kell vonni a nemzeti szabályozó hatóságokat, és felül 
kell vizsgálni a meglévő eljárásjogi szabályozást és a végrehajtási lehetőségeket annak 
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érdekében, hogy a határokon átnyúló esetekben fenntarthatóbb és hatékonyabb 
jogérvényesítést lehessen megvalósítani;

21. határozottan rámutat arra, hogy biztosítani kell a vélemények, a tájékoztatás, a sajtó, 
valamint a művészi és kulturális kifejezések szabadságának és sokszínűségének 
védelme és előmozdítása, a tulajdonjogok, valamint az egyének közötti kommunikáció 
magánjellegének védelme közötti egyensúlyt, és hogy azok a liberális demokrácia 
alapját képezik az interneten kívül és az interneten egyaránt; ezért felszólít arra, hogy a 
jogellenes vagy káros internetes tartalmak, gyűlöletbeszéd és félretájékoztatás elleni 
küzdelem valamennyi technológiailag megvalósítható eszközének felhasználása ebben 
az összefüggésben az igazságügyi és szabályozási felügyeleten alapuljon; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen intézkedések nem vezethetnek előzetes ellenőrzési intézkedésekhez vagy 
a tartalom feltöltésének olyan szűréséhez, amely nem felel meg a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének; hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az intézkedések nem vezethetnek az 
összes tartalom nyomon követésére vonatkozó általános kötelezettség előírásához; azt 
javasolja, hogy a technológiai eszközöknek és konkrét intézkedéseknek a hatályos jogi 
rendelkezéseknek megfelelően használata során, az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság szilárd biztosítékaira van szükség, valamint magasan képzett 
szakemberek által megvalósított, független és elfogulatlan emberi felügyelet 
lehetőségére; felhívja a Bizottságot, hogy amennyire lehetséges, fogadjon el egységesen 
alkalmazandó és hatékony szabályokat a „bejelentési-cselekvési” eljárásra vonatkozóan 
annak érdekében, hogy felgyorsítsa az illegális vagy jogszerűtlenül megosztott 
tartalmak észlelését és eltávolítását, biztosítva ugyanakkor, hogy a jogszerű és 
jogszerűen megosztott tartalmak online maradjanak, és hogy az esetlegesen jogtalanul 
törölt jogszerű tartalmak eltávolítása ne vezessen az egyéni felhasználók azonosításához 
vagy a személyes adatok feldolgozásához; kéri, hogy az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat kötelezzék panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusok biztosítására a felhasználók számára, és arra, hogy a beérkezett 
panaszokat és kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül feldolgozzák;

22. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a személyes adatok minden olyan gyűjtésének 
és kezelésének, amely nem tartozik az (EU) 2016/680 irányelv3 vagy az általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR)4 hatálya alá, a jogszerűség, a szükségesség és az 
arányosság elvének megfelelően kell történnie, amint arról a személyes adatok gépi 
feldolgozása során az egyének védelméről szóló Európa tanácsi egyezmény (108. számú 
egyezmény) 9. cikke rendelkezik;

23. hangsúlyozza, hogy javítani kell a nem magánkézben lévő szervezetek, például a civil 
szervezetek, könyvtárak, kulturális intézmények, kutatóközpontok, kulturális hálózatok 
és egyetemek piaci hozzáférését;

24. kéri, hogy a médiaszolgáltatók számára biztosítsanak hozzáférést azon adatokhoz, 

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes adatoknak az 
illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).
4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
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amelyek az általuk nyújtott szolgáltatások vagy tartalmak révén keletkeznek, illetve 
velük közvetlen összefüggésben állnak, amennyiben azok globális digitális 
platformokra kerülnek, ahol mindenkor be kell tartani a személyes adatok és a 
magánélet védelméről szóló előírásokat a tisztességtelen verseny elkerülése érdekében; 
kéri, hogy a felhasználók adataival való visszaélések megelőzése érdekében 
gondoskodjanak szilárd biztosítékokról, ideértve az algoritmusok átláthatóságát, az 
elszámoltathatóságot, valamint a kutatók és a közfelügyeleti szervek hozzáférését a 
releváns adatokhoz;

25. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a platformok üzemeltetői 
biztosítsanak panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusokat a felhasználók számára, 
és hogy a beérkezett panaszokat indokolatlan késedelem nélkül dolgozzák fel;

26. kéri, hogy dolgozzanak ki megoldásokat a tisztességes verseny és az egységes piachoz 
való egyenlő hozzáférés biztosítására minden tagállam sporteseményei és szolgáltatásai 
számára;

27. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a platformok üzemeltetői 
bocsássanak rendelkezésre átláthatósági jelentéseket, amelyek tartalmazzák azt is, hogy 
hány esetben azonosítottak tartalmakat tévesen illegális vagy jogellenesen megosztott 
tartalomként, és hogy az illetékes hatóságok tegyék közzé az arra vonatkozó 
információkat, hogy a tartalmak eltávolítását hány esetben követte nyomozás és 
bűnüldözési intézkedés;

28. úgy véli, hogy a technológia szabályozásának oly módon kell megvalósulnia, hogy az 
ne okozzon fennakadást az innováció terén, illetve ne korlátozza a véleménynyilvánítás 
szabadságát; hangsúlyozza, hogy a jogszabályoknak különleges védelmet kell 
biztosítaniuk a nyílt, hálózat- és technológiasemleges internet-hozzáférés számára, 
mivel ez képezi a szolgáltatások és rendszerek szükséges interoperabilitásának alapját, 
biztosítja a sokszínűséget, ösztönzi a digitális alkotótevékenységet, valamint lehetővé 
teszi a tisztességes versenyt és egy olyan digitális szolgáltatási infrastruktúra 
létrehozását, amely magában foglalja az információk, a média, az oktatás, a tudomány 
és a kultúra minőségi kínálatához való hozzáférést minden uniós polgár számára; 
felhívja ezért a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit az Unión belüli teljes 
adatforgalom egyenlő és megkülönböztetésmentes kezelésének biztosítása érdekében, 
és kritikusan vizsgálja felül a nullás díjszabású ajánlatoknak az Unión belüli versenyre 
gyakorolt hatását; emlékeztet arra, hogy a nyílt forráskódú szoftverek, a nyílt 
szabványok és a nyílt technológiák a legalkalmasabbak az interoperabilitás, a 
tisztességes verseny és az akadálymentesség biztosítására;

29. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek arra kötelezik 
a platformokat és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókat, hogy akadályozzák meg a kiskorúak pornográf tartalmakhoz való 
hozzáférését; emlékeztet arra, hogy ezek a tartalmak – melyek nagyon gyakran 
szabadon hozzáférhetőek – alapvető zavarokat okozhatnak abban, hogy a legfiatalabb 
korosztály milyen képet alakít ki magában az érzelmi kötődésről és a szexualitásról; 
hangsúlyozza, hogy az online pornográf tartalmak jelentős része nemi sztereotípiákat 
közvetít – amelyek gyakran súlyosan sértik a nők méltóságát –, sőt, hozzájárul a 
bántalmazás és az erőszak jelenségének elbagatellizálásához; ezért hangsúlyozza, hogy 
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a nők jogainak védelme és a nemi alapú és szexuális erőszak elleni küzdelem jegyében 
határozott intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy hatékony technológiai eszközökkel 
megakadályozzuk a kiskorúak ilyen tartalmaknak való kitettségét; emlékeztet egyrészt 
arra, hogy ezzel kapcsolatban szigorú szabályokat kell meghatározni, másrészt arra, 
hogy európai szinten fokozott együttműködésre van szükség a kiskorúak védelme 
érdekében;

30. kiemeli, hogy az ágazatspecifikus szabályozásoknak alapvetően elsőbbséget kell 
élvezniük a horizontális szabályozásokkal szemben; ezzel összefüggésben különösen 
hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jövőbeli jogszabály teljes 
mértékben különös szabályként ismeri el a meglévő (EU) 2018/1808 irányelv és az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelv5 rendelkezéseit;

31. hangsúlyozza az új digitális kulturális és kreatív ágazatok, továbbá a digitális 
technológiák által a különböző kulturális, oktatási, valamint a médiával, a sporttal és az 
ifjúsággal kapcsolatos ágazatokban létrehozott hozzáadott érték jelentőségét; felszólítja 
a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan jogszabályra irányuló javaslatot, amely teret 
enged ennek az új tendenciának, védelmet biztosít a szerzők és alkotók kulturális és 
kreatív tevékenysége számára, valamint a régióktól vagy tagállamoktól függetlenül 
tisztességes és egyenlő belső piacot biztosít mindenki számára;

32. hangsúlyozza, hogy az internetnek a könyvkereskedelemben való növekvő használatát 
olyan intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek biztosítják a kulturális sokszínűséget – 
annak érdekében, hogy mindenki számára egyformán hozzáférhető legyen az olvasás –, 
a jogosultak igazságos és méltányos díjazása elvének védelmét, valamint a könyvkiadás 
sokszínűségét; ismételten leszögezi, hogy a digitális egységes piacon fenn kell tartani a 
tisztességes versenyt az interoperabilitás elvének biztosításával;

33. hangsúlyozza, hogy a készüléksemlegességre is törekedni kell, ugyanis kizárólag a 
hálózatsemlegesség ezzel együtt való alkalmazása révén biztosítható a végponttól 
végpontig tartó, tudatos fogyasztói döntés;

34. felkéri a tagállamokat, hogy az internetszolgáltatókkal, az Europollal és az Eurojusttal 
együttműködve tegyék hatékonyabbá az értesítési-eltávolítási eljárásokat az erőszakos 
és gyermekpornográf tartalmak eltávolítása érdekében.

5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) digitális egységes piacon a 
szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról (HL L 130., 
2019.5.17., 92. o.).
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