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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wyraża zdecydowane przekonanie, że obecnie obowiązująca dyrektywa 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady1 okazała się znaczącym sukcesem dla rozwoju handlu 
elektronicznego, niemniej sugeruje harmonizację przepisów dotyczących usług 
cyfrowych w celu uwzględnienia szeregu dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego oraz nałożenia na nich jaśniejszych wiążących przepisów i 
odpowiedniej odpowiedzialności;

2. uważa, że aby zwalczać szkodliwe treści, mowę nienawiści i dezinformację oraz 
chronić małoletnich, należy co do zasady przyjąć jaśniejsze i, w miarę możliwości, 
stosowane jednolicie w całej Unii przepisy, spójne procedury regulacyjne oraz przepisy 
regulujące reklamę internetową, targetowanie niszowe i uczciwy handel elektroniczny, i 
jednocześnie wzywa do ścisłego rozróżnienia między nielegalnymi treściami, czynami 
karalnymi i nielegalnie udostępnianymi treściami z jednej strony, a szkodliwymi 
treściami, mową nienawiści i dezinformacją z drugiej strony, ponieważ w każdym 
z tych przypadków stosuje się odmienne podejście i przepisy;

3. rozumie w tym kontekście, że „mowa nienawiści” to komunikacja werbalna lub 
niewerbalna, która wiąże się z wrogością wobec osoby lub określonej grupy społecznej 
lub członka takiej grupy, najczęściej ze względu na rasę, kolor skóry, religię, 
pochodzenie lub przynależność narodową lub etniczną i orientację seksualną oraz 
z publicznym aprobowaniem, negowaniem lub rażącym pomniejszaniem lub 
wzywaniem do przemocy ze względu na płeć; podkreśla, że pojęcie to obejmuje 
publiczne podżeganie do przemocy lub nienawiści;

4. rozumie w tym kontekście, że „dezinformacja” to wszelkie formy fałszywych, 
niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji opracowywanych, 
przedstawianych i promowanych z zamiarem wyrządzenia szkody publicznej lub dla 
zysku, oraz że „propaganda” to głównie komunikacja strategiczna zaprojektowana i 
wdrażana w taki sposób, aby wprowadzać społeczeństwo w błąd oraz ograniczać 
publiczne prawo do tego, by wiedzieć i prawo jednostek do poszukiwania, uzyskiwania 
i przekazywania wszelkiego rodzaju informacji i idei;

5. podkreśla, że wszelkie nowe przepisy powinny mieć na celu zapewnienie większej 
przejrzystości, równego traktowania, bezpieczeństwa, samostanowienia i zaufania 
użytkowników końcowych do monitorowania przekazywanych im treści; zwraca się 
o zapewnienie wysokiego stopnia interoperacyjności usług i możliwości przenoszenia 
danych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów ochrony praw autorskich 
i danych, a także suwerenności w zakresie danych oraz samostanowienia;

1 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).
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6. przypomina, że przepisy powinny być opracowywane z punktu widzenia ochrony praw 
podstawowych, w szczególności wolności wypowiedzi, informacji, opinii i mediów, 
prawa własności intelektualnej, wspierania pluralizmu mediów, różnorodności 
kulturowej i ochrony danych, a także zapewnienia zróżnicowanej i uczciwej 
konkurencji oraz dostępu do utworów europejskich;

7. uważa za istotne, by pojęcie „osoby trzecie mające uzasadniony interes ” było jasno 
zdefiniowane oraz aby takie osoby trzecie miały dostęp do wiarygodnych informacji na 
temat podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego; ubolewa, że 
wymogi dotyczące informacji określone w art. 5 dyrektywy 2000/31/WE nie były 
skutecznie egzekwowane; apeluje o to, aby – bez szkody dla konkurencyjności małych 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw – niektórzy pośrednicy internetowi, tacy jak 
podmioty rejestrujące nazwę domeny, dostawcy usług hostingowych lub dostawcy 
usług reklamy internetowej, byli zobowiązani do sprawdzenia tożsamości swoich 
klientów biznesowych poprzez porównanie danych identyfikacyjnych swoich 
użytkowników komercyjnych z odpowiednimi istniejącymi i dostępnymi bazami 
danych, zgodnie z protokołem „Know Your Business Customer” (KYBC), oraz wzywa 
do tego, aby pośrednicy mieli prawo i obowiązek odmowy lub zaprzestania świadczenia 
usług w przypadku, gdy właściwe ograny powiadomią, że informacje o tożsamości 
klienta biznesowego są nieprawdziwe lub rażąco wprowadzające w błąd; uważa, że taki 
protokół KYBC powinien być stosowany w odniesieniu do klientów biznesowych i nie 
będzie miał wpływu na dane osobowe użytkowników indywidualnych;

8. podkreśla znaczenie zagwarantowania wolności wypowiedzi, informacji, opinii oraz 
prasy; mając na uwadze znaczenie ochrony niezależnego dziennikarstwa w świetle aktu 
prawnego o usługach cyfrowych, zdecydowanie sprzeciwia się w tym względzie 
kontynuowaniu oceny legalnych treści po ich opublikowaniu zgodnie z prawem, chyba 
że jest to uzasadnione faktem, że odnośne treści, choć legalne, budzą poważne obawy 
co do poważnych szkód, jakie mogą wyrządzić; domaga się, aby w każdym takim 
przypadku działania podmiotu świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego były 
możliwe wyłącznie na podstawie nakazu sądowego; zwraca uwagę, że rozszerzenie 
zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/18082 na 
dostawców platform udostępniania plików wideo i na sieci społecznościowe w 
odniesieniu do dystrybucji treści audiowizualnych może, o ile zostanie niezwłocznie 
transponowane do prawa krajowego, w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia 
szkodliwych treści, dezinformacji i mowy nienawiści;

9. apeluje o bardziej konkretne i, w miarę możliwości, stosowane jednolicie przepisy 
dotyczące przejrzystości, ponieważ usuwanie, deklasyfikacja i priorytetyzacja treści 
w sieciach społecznościowych ogranicza intensywne rozpowszechnianie w internecie 
nielegalnych treści, a także zwalcza szkodliwe treści, mowę nienawiści i dezinformację;

10. wzywa do uregulowania działalności reklamowej opartej na danych oraz targetowania 
niszowego i uzależnienia obu rodzajów działalności od stosowania restrykcyjnych zasad 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca 
dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (Dz.U. L 303 
z 28.11.2018, s. 69).
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przejrzystości; domaga się obowiązkowego oznakowywania płatnych reklam 
politycznych w internecie, co pozwoli na ich łatwe rozpoznanie jako takie przez 
użytkownika końcowego; podkreśla, że płatna reklama polityczna w internecie powinna 
być przejrzysta, tak aby użytkownik końcowy mógł dowiedzieć się, kto zapłacił za te 
treści;

11. uznaje, że kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji przyczynił się do 
usystematyzowania dialogu z platformami i organami regulacyjnymi; sugeruje, że 
platformy internetowe powinny wprowadzić skuteczne i odpowiednie zabezpieczenia, 
w szczególności w celu zapewnienia, że działają w sposób staranny, proporcjonalny i 
niedyskryminacyjny oraz w celu zapobieżenia niezamierzonemu usuwaniu treści, które 
nie są nielegalne; sugeruje, że istniejące ramy prawne dotyczące ochrony małoletnich i 
zwalczania szkodliwych treści, mowy nienawiści i dezinformacji oraz skuteczne 
egzekwowanie tej ochrony powinny być oceniane w ramach „planu działania na rzecz 
demokracji”; kładzie w związku z tym nacisk na skuteczne stosowanie współregulacji i 
samoregulacji oraz wymianę najlepszych praktyk na szczeblu Unii oraz podkreśla, że 
taki plan musi obejmować współpracę z podmiotami weryfikującymi fakty i badaczami; 
uważa, że najlepszym sposobem przeciwdziałania rozpowszechnianiu szkodliwych 
treści, mowy nienawiści i dezinformacji jest pomaganie obywatelom w zdobywaniu 
umiejętności korzystania z mediów i umiejętności cyfrowych oraz rozwijaniu 
krytycznego myślenia, a także wzmocnienie niezależnego profesjonalnego 
dziennikarstwa i wysokiej jakości mediów; wzywa do zacieśnienia współpracy między 
krajowymi organami lub podmiotami regulacyjnymi, zarówno w obrębie państw 
członkowskich, jak i między nimi, aby skuteczniej radzić sobie z niepożądanymi 
skutkami i konkretnymi problemami; w związku z tym uważa, że konieczna jest 
koordynacja na szczeblu Unii;

12. przyznaje, że zasada, zgodnie z którą podmioty świadczące całkowicie bierne usługi 
cyfrowe, np. dostawcy dostępu do internetu, nie ponoszą odpowiedzialności za treść 
przekazywaną za pośrednictwem swoich usług, ponieważ nie mają żadnej kontroli nad 
tą treścią („zwykły przekaz”), nie mają czynnej interakcji z nią ani jej nie optymalizują, 
musi zostać utrzymana, ponieważ jest ona podstawą wolnego internetu, podczas gdy 
podmioty świadczące czynne usługi powinny pozostać w pełni odpowiedzialne za treść 
swoich usług;

13. wzywa do nałożenia na podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego 
wymogu, zgodnie z którym nielegalne treści są nie tylko usuwane szybko po ich 
stwierdzeniu lub po otrzymaniu zgłoszenia, ale również zgłaszane odpowiednim 
właściwym organom w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia i ścigania; uważa, 
że operatorzy powinni przechowywać powiązane metadane przez określony czas i 
przekazywać je wyłącznie na wniosek właściwych organów w tym okresie;

14. podkreśla, że dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego powinni przekazywać 
zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat swojego postępowania z nielegalnymi 
treściami oraz w każdym przypadku informować dostawców treści o usunięciu takich 
treści, podając podstawę prawną i informując o możliwości sprzeciwu i skutecznych 
mechanizmach składania skarg i dochodzenia roszczeń; przypomina, że należy 
utrzymać zasadę domniemania niewinności w ramach jakiekolwiek dalszego 
postępowania sądowego oraz że należy chronić dane osobowe ofiar;
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15. podkreśla, że dobrowolne działania podejmowane przez dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego w celu zwalczania nielegalnych lub szkodliwych treści, 
mowy nienawiści i dezinformacji nie mogą prowadzić do ograniczenia ich 
odpowiedzialności;

16. domaga się również stopniowania obowiązków, tak aby platformy o dominującej 
pozycji na rynku lub w znacznej jego części (tj. platformy, które odgrywają rolę 
selekcjonerów informacji lub mają zdolność do strukturyzowania rynków) były 
regulowane w największym stopniu, zaś nowo powstałe czy niszowe przedsiębiorstwa 
w mniejszym stopniu, ponieważ platformy, które są większe i mają ugruntowaną 
pozycję, mogą przeznaczać więcej środków finansowych na skoordynowane 
wykrywanie zachowań wprowadzających w błąd i moderowanie treści; podkreśla, że 
operatorzy platform o dominującej pozycji muszą nie tylko chronić, ale i czynnie 
propagować różnorodność kulturową i językową, ponieważ odgrywają zasadniczą rolę 
w dostępie do wiadomości, treści audiowizualnych oraz dzieł kultury i pracy twórczej; 
jest zdania, że wiarygodne treści medialne wysokiej jakości, dostosowane do 
właściwych rynków i zgodne z krajowymi przepisami w zakresie języka, powinny być 
traktowane priorytetowo i powinny być łatwo dostępne dla tych platform; podkreśla, że 
w celu ochrony i propagowania różnorodności kulturowej i językowej oraz wspierania 
utworów europejskich i pluralizmu mediów stosowanie algorytmów przez takie 
platformy powinno być przejrzyste i możliwe do skorygowania przez użytkowników 
końcowych, tak aby użytkownicy mieli możliwość i wiedzieli, w jaki sposób uzyskać 
dostęp do odpowiedniej treści, sklasyfikować ją lub ją ograniczyć; uważa, że każdemu 
proponowanemu systemowi powinny towarzyszyć solidne mechanizmy ochrony praw 
podstawowych bez wpływu na możliwość bezstronnego nadzoru sądowego;

17. wzywa do zajęcia się problemem fałszywych kont oraz do konfiskaty zysków osób, 
które rozprzestrzeniają dezinformację;

18. wzywa do ustanowienia wzmocnionych i jaśniej określonych ram prawnych w celu 
zapewnienia, że dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego podejmują skuteczne 
środki, takie jak częstsze stosowanie zautomatyzowanych procedur wykrywania z 
nadzorem człowieka, a także że szybko usuwają nielegalne treści ze swoich usług i 
zapobiegają ponownemu zamieszczaniu takich treści;

19. uważa, że w przypadku naruszenia treści udostępnianych na żywo reakcja dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego powinna następować natychmiast po otrzymaniu 
powiadomienia od właścicieli praw i w związku z tym wzywa Komisję do 
doprecyzowania, czym jest „niezwłoczne podejmowanie działań”, o którym jest już 
mowa w dyrektywie 2000/31/WE, i zarazem odnosi się do najnowszego orzecznictwa 
krajowego, zgodnie z którym dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego mają 
30 minut na usunięcie treści naruszających prawo;

20. proponuje wzmocnienie zasady kraju pochodzenia przez zwiększenie współpracy 
państw członkowskich w realizowaniu legalnych interesów ogólnych i publicznych, co 
wymaga większego zaangażowania krajowych organów regulacyjnych oraz 
sprawdzenia istniejących regulacji proceduralnych i możliwości wykonawczych, aby 
w transgranicznych przypadkach osiągnąć bardziej trwałe i efektywne egzekwowanie 
prawa;
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21. wyraźnie podkreśla, że ochrona i promowanie wolności, wyrażanie różnorodności 
opinii, informacji, prasy i form wyrazu artystycznego i kulturowego, prawa własności, 
a także ochrona prywatności komunikacji między osobami fizycznymi muszą być 
zrównoważone i stanowią podstawę liberalnej demokracji w internecie i poza nim; 
w związku z tym domaga się, aby stosowanie wszelkich technologicznie możliwych 
środków mających na celu zwalczanie szkodliwych lub nielegalnych treści, mowy 
nienawiści i dezinformacji w internecie w tym kontekście opierało się na nadzorze 
sądowym i regulacyjnym; podkreśla, że takie środki nie mogą prowadzić do 
jakichkolwiek kontroli ex ante ani filtrowania treści, jeżeli jest to niezgodne z art. 15 
dyrektywy 2000/31/WE; podkreśla również, że środki te nie mogą prowadzić do 
nałożenia ogólnego obowiązku monitorowania wszystkich treści; wskazuje, że 
stosowanie środków technologicznych i szczególnych środków zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi wymaga zapewnienia solidnych zabezpieczeń 
w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności, a także potencjału w zakresie 
niezależnego i bezstronnego nadzoru przez człowieka; wzywa Komisję do przyjęcia, 
w miarę możliwości, jednolicie stosowanych i skutecznych przepisów dotyczących 
procedury zgłaszania i usuwania nielegalnych treści, aby przyspieszyć wykrywanie i 
usuwanie nielegalnych lub nielegalnie udostępnianych treści, i zarazem zapewnić, że 
legalne i legalnie udostępniane treści będą pozostawały w internecie oraz że usunięcie 
legalnych treści, które mogły zostać niesłusznie usunięte, nie będzie prowadziło do 
zidentyfikowania poszczególnych użytkowników ani do przetwarzania danych 
osobowych; zwraca się o zobowiązanie dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego, aby udostępniali użytkownikom mechanizmy składania skarg i 
dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywali skargi bez zbędnej zwłoki;

22. podkreśla potrzebę zapewnienia, by gromadzenie i przetwarzanie wszystkich danych 
osobowych, które nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/6803, lub które wchodzą w zakres rozporządzenia 
(UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady4, odbywało się zgodnie z zasadami 
legalności, konieczności i proporcjonalności, określonymi w art. 9 Konwencji Rady 
Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych (Konwencja nr 108);

23. podkreśla potrzebę poprawy dostępu do rynku dla podmiotów, które nie są prywatne, 
takich jak organizacje pozarządowe, biblioteki, instytucje kulturalne, ośrodki badawcze, 
sieci poświęcone kulturze i uniwersytety;

24. apeluje, by dostawcom usług medialnych zapewnić dostęp do danych, które są 
generowane przez udostępniane przez nich usługi bądź treści lub które pozostają z nimi 
w bezpośrednim związku, jeżeli usługi bądź treści są oferowane na globalnych 
platformach cyfrowych, przy czym zawsze muszą być przestrzegane przepisy 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).
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w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, aby zapobiegać nieuczciwej 
konkurencji; wzywa do wprowadzenia solidnych zabezpieczeń zapobiegających 
niewłaściwemu wykorzystywaniu danych użytkowników, w tym przez zapewnienie 
przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do algorytmów, a także dostępu do 
odpowiednich danych dla badaczy i organów nadzoru publicznego;

25. wzywa Komisję do dopilnowania, aby operatorzy platform udostępniali użytkownikom 
mechanizmy składania skarg i dochodzenia roszczeń oraz aby skargi były rozpatrywane 
bez zbędnej zwłoki;

26. apeluje o rozwiązania umożliwiające uczciwą konkurencję i równy dostęp do 
jednolitego rynku w odniesieniu do wydarzeń i usług sportowych ze wszystkich państw 
członkowskich;

27. wzywa Komisję do zapewnienia, aby operatorzy platform udostępniali sprawozdania 
dotyczące przejrzystości, zawierające informacje o liczbie przypadków, w których treści 
zostały błędnie uznane za nielegalne lub nielegalnie udostępniane, oraz by właściwe 
organy udostępniały informacje o liczbie przypadków, w których usunięcie 
doprowadziło do dochodzenia i ścigania karnego;

28. uważa, że regulacja technologii musi być wdrażana w sposób, który nie zakłóca 
innowacji ani nie ogranicza wolności słowa; podkreśla, że otwarty, neutralny sieciowo i 
technologicznie dostęp do internetu musi podlegać specjalnej ochronie w świetle prawa, 
ponieważ stanowi on podstawę niezbędnej interoperacyjności usług i systemów, 
gwarantuje różnorodność, wspiera twórczość cyfrową, umożliwia uczciwą konkurencję 
oraz tworzenie infrastruktury usług cyfrowych, która obejmuje dostęp każdego 
obywatela UE do wysokiej jakości informacji, mediów, edukacji, nauki i kultury; 
dlatego wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków na rzecz równego i 
niedyskryminującego podejścia do ogólnego przepływu danych w Unii oraz do 
ponownego przeanalizowania wpływu ofert typu zero rating na konkurencję w Unii; 
podkreśla, że otwarte oprogramowanie, otwarte standardy i otwarte technologie 
najlepiej nadają się do zapewnienia interoperacyjności, uczciwej konkurencji i 
dostępności;

29. wzywa Komisję do wprowadzenia środków zobowiązujących platformy i dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego do uniemożliwiania małoletnim dostępu do treści 
pornograficznych; zwraca uwagę, że takie treści, które są bardzo często łatwo dostępne, 
mogą głęboko destabilizować najmłodszych na etapie odkrywania przez nich 
uczuciowości i seksualności; podkreśla, że znaczna część treści pornograficznych 
w internecie jest nośnikiem seksistowskich stereotypów, które często poważnie 
naruszają godność kobiet czy wręcz przyczyniają się do trywializowania scen 
wykorzystywania seksualnego lub przemocy; podkreśla w związku z tym, że obrona 
praw kobiet oraz zwalczanie przemocy ze względu na płeć i przemocy seksualnej 
wymagają zdecydowanych działań realizowanych za pomocą skutecznych środków 
technologicznych, mających na celu zapobieganie narażaniu nieletnich na kontakt z 
tego typu treściami; przypomina o konieczności ustanowienia w tym celu ambitnych 
przepisów dla dostawców usług internetowych oraz o znaczeniu ściślejszej współpracy 
na szczeblu europejskim w celu ochrony małoletnich;
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30. podkreśla, że przepisy sektorowe powinny co do zasady mieć pierwszeństwo przed 
przepisami horyzontalnymi; podkreśla w związku z tym w szczególności, że przyszły 
akt prawny o usługach cyfrowych w pełni uznaje jako lex specialis przepisy 
obowiązującej dyrektywy (UE) 2018/1808 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/7905;

31. podkreśla znaczenie nowego cyfrowego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz 
wartości dodanej wynikającej z technologii cyfrowych w różnych sektorach związanych 
z kulturą, edukacją, mediami, sportem i młodzieżą; wzywa Komisję do zaproponowania 
przepisów, które umożliwią rozwój tej nowej tendencji, będą chroniły dzieła kultury i 
pracę twórczą autorów i twórców oraz zapewnią sprawiedliwy i równy rynek 
wewnętrzny dla wszystkich niezależnie od regionu czy państwa członkowskiego;

32. podkreśla, że coraz powszechniejszemu wykorzystywaniu internetu do prowadzenia 
obrotu książkami muszą towarzyszyć środki gwarantujące różnorodność kulturową, tak 
aby zapewnić wszystkim równy dostęp do lektury, ochronę zasady sprawiedliwego i 
godziwego wynagrodzenia dla posiadaczy praw oraz różnorodność publikowanych 
materiałów; ponownie podkreśla potrzebę utrzymania uczciwej konkurencji na 
jednolitym rynku cyfrowym poprzez egzekwowanie zasady interoperacyjności;

33. apeluje również o zajęcie się kwestią neutralności urządzeń, ponieważ tylko dzięki 
połączeniu neutralności urządzeń z neutralnością sieci można zapewnić podjęcie przez 
konsumenta dojrzałej decyzji na zasadzie end-to-end;

34. wzywa państwa członkowskie, aby we współpracy z podmiotami działającymi 
w internecie, Europolem i Eurojustem zwiększyły skuteczność procedur powiadamiania 
o treściach zawierających przemoc i pornografię dziecięcą oraz procedur ich usuwania.

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw 
autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE 
(Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).
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