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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. este ferm convins că actuala Directivă 2000/31/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului1 a reprezentat un succes semnificativ pentru dezvoltarea comerțului 
electronic, dar propune, în același timp, o armonizare a legislației privind serviciile 
digitale pentru a include o gamă largă de furnizori de servicii ale societății 
informaționale și pentru a impune norme obligatorii mai clare și o răspundere 
corespunzătoare față de acestea;

2. consideră că este necesar, în principiu, să se adopte norme mai clare și, pe cât posibil, 
aplicabile uniform la nivelul Uniunii, precum și procese de reglementare coerente 
pentru a combate conținuturile dăunătoare, discursurile de incitare la ură și 
dezinformarea și pentru a proteja minorii, precum și norme care să reglementeze 
publicitatea online, microdirecționarea și comerțul electronic echitabil și, în același 
timp, solicită să se facă o distincție clară între conținutul ilegal, actele sancționabile și 
conținutul distribuit ilegal, pe de o parte, și conținutul dăunător, discursurile de incitare 
la ură și dezinformarea, pe de altă parte, întrucât în fiecare caz se aplică abordări și 
norme diferite;

3. înțelege, în acest context, că „discursul de incitare la ură” constă în comunicarea verbală 
sau non-verbală care implică ostilitatea îndreptată către o persoană sau un anumit grup 
social sau un membru al unui astfel de grup, cel mai adesea pe motive legate de rasă, 
culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică, orientare sexuală, printr-o 
apologie publică, o negare sau o banalizare vădită sau incitând oamenii la violență de 
gen; subliniază că această înțelegere include incitarea publică la violență sau la ură;

4. înțelege, în acest context, că „dezinformarea” constă în toate formele de informații false, 
inexacte sau înșelătoare, concepute, prezentate și promovate cu intenția de a cauza 
prejudicii publice sau de a obține profit, și că „propaganda” constă în principal în 
comunicare strategică concepută și pusă în aplicare astfel încât să inducă în eroare 
populația, precum și să aducă atingere dreptului publicului de a cunoaște și dreptului 
persoanelor de a căuta și de a primi, precum și de a transmite informații și idei de orice 
fel;

5. subliniază că un nou regulament ar trebui să vizeze creșterea transparenței, a 
tratamentului egal, a securității, a autodeterminării și a încrederii utilizatorilor finali în 
controlul conținutului furnizat acestora; solicită un grad ridicat de interoperabilitate a 
serviciilor și a portabilității datelor, menținând, în același timp, standarde înalte de 
protecție a drepturilor de autor și a datelor, precum și suveranitatea datelor, asociată cu 
autodeterminarea;

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva 
privind comerțul electronic”) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
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6. reamintește că reglementările ar trebui concepute din perspectiva protejării drepturilor 
fundamentale, în special a libertății de exprimare, de informare, de opinie și a mass-
mediei, a dreptului de proprietate intelectuală, a promovării pluralismului mijloacelor de 
informare în masă, a diversității culturale și a protecției datelor, precum și a asigurării 
unei concurențe diverse și echitabile și a accesului la operele europene;

7. consideră că este esențial să se definească în mod clar noțiunea de „părți terțe cu un 
interes legitim” și ca aceste părți terțe să aibă acces la informații fiabile privind 
furnizorii de servicii ale societății informaționale; regretă că cerințele de informare 
prevăzute la articolul 5 din Directiva 2000/31/CE nu au fost aplicate efectiv; solicită, 
fără a afecta competitivitatea întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor, ca 
anumitor intermediari online, cum ar fi operatorii de registru de nume de domenii, 
furnizorii de servicii gazdă sau furnizorii de servicii de publicitate online, să li se 
solicite să verifice identitatea clienților lor comerciali prin compararea datelor de 
identificare cu bazele de date relevante existente și disponibile ale utilizatorilor lor 
comerciali, în conformitate cu legislația privind protecția datelor, în cadrul 
„protocolului Know Your Business Customer (KYBC)”, precum și ca intermediarii să 
aibă atât dreptul, cât și obligația de a refuza sau de a înceta să își furnizeze serviciile, în 
cazul în care informațiile cu privire la identitatea clientului lor comercial sunt notificate 
de către autoritățile competente ca fiind false sau ca inducând în eroare în mod vădit; 
consideră că un astfel de protocol KYBC ar trebui aplicat clienților comerciali și nu ar 
avea niciun impact asupra datelor cu caracter personal ale utilizatorilor individuali;

8. reiterează importanța garantării libertății de exprimare și de informare și a presei; având 
în vedere importanța protejării jurnalismului independent în temeiul actului legislativ 
privind serviciile digitale, se opune cu fermitate, în acest sens, evaluării ulterioare a 
conținutului legal, odată ce acesta a fost publicat în mod legal, cu excepția cazului în 
care acest lucru este justificat de faptul că conținutul respectiv, deși legal, ridică semne 
de întrebare serioase cu privire la daunele semnificative pe care le poate cauza; solicită, 
într-un astfel de caz, ca acțiunea unui furnizor de servicii ale societății informaționale să 
se bazeze pe un ordin judecătoresc; subliniază că extinderea domeniului de aplicare a 
Directivei (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului2 la furnizorii de 
platforme de partajare a materialelor video și la rețelele sociale în ceea ce privește 
distribuirea conținutului audiovizual poate, dacă este transpusă fără întârziere în 
legislația națională, să contribuie în mod semnificativ la limitarea conținutului dăunător, 
a dezinformării și a discursului de incitare la ură;

9. solicită, de asemenea, norme mai concrete și, pe cât posibil, aplicabile uniform în 
materie de transparență, întrucât eliminarea, declasificarea și prioritizarea conținutului 
pe rețelele sociale reduc difuzarea la scară largă a conținutului ilegal online, precum și 
combat conținutul dăunător, discursul de incitare la ură și dezinformarea;

10. solicită ca publicitatea comercială bazată pe date și microdirecționarea să fie 
reglementate și supuse unor norme stricte în materie de transparență; solicită etichetarea 
obligatorie a publicității politice plătite online, care să asigure că utilizatorul final o 

2 Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței (JO L 303, 28.11.2018, p. 69).
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recunoaște cu ușurință ca atare; subliniază că publicitatea politică plătită online ar trebui 
să fie transparentă, astfel încât utilizatorul final să poată vedea cine a plătit pentru acest 
conținut;

11. recunoaște că codul de bune practici privind dezinformarea a contribuit la stabilirea 
unui dialog cu platformele și organismele de reglementare; sugerează că platformele 
online ar trebui să asigure măsuri de siguranță efective și adecvate, mai ales pentru a 
garanta că acționează într-un mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu și pentru a 
preveni eliminarea involuntară a conținutului care nu este ilegal; sugerează ca actualul 
cadru juridic pentru protecția minorilor și combaterea conținutului dăunător, a 
discursului de incitare la ură și a dezinformării, precum și aplicarea efectivă a acestuia, 
să fie evaluate prin intermediul unui „Plan de acțiune pentru democrație”; subliniază, în 
acest context, utilizarea eficace a coreglementării și a autoreglementării și schimbul de 
bune practici la nivelul Uniunii și că un astfel de plan trebuie să includă cooperarea cu 
verificatorii veridicității informațiilor și cu cercetătorii; consideră că diseminarea 
conținutului dăunător, a discursului de incitare la ură și a dezinformării pot fi combătute 
cel mai bine prin sprijinirea cetățenilor în dobândirea de cunoștințe în domeniul mass-
mediei și în cel digital, precum și prin dezvoltarea gândirii critice și consolidarea 
jurnalismului profesionist independent și a mass-mediei de calitate; solicită o cooperare 
mai strânsă între autoritățile și/sau organismele de reglementare naționale, atât în 
interiorul statelor membre, cât și între acestea, pentru a contracara mai eficient efectele 
nedorite și a soluționa problemele specifice; consideră, în acest context, că este necesară 
o coordonare la nivelul Uniunii;

12. recunoaște că principiul conform căruia serviciile digitale pur pasive, cum ar fi 
furnizorii de acces la internet, nu sunt responsabile pentru conținutul transmis prin 
serviciile lor, deoarece nu au niciun control asupra conținutului respectiv („simpla 
transmitere”), nu au o interacțiune activă cu acesta sau nu îl optimizează, trebuie 
menținut, deoarece reprezintă o piatră de temelie a internetului liber, în timp ce 
serviciile active ar trebui să fie în continuare pe deplin răspunzătoare pentru conținutul 
serviciilor lor;

13. solicită impunerea unei cerințe furnizorilor de servicii ale societății informaționale care 
să implice nu numai eliminarea rapidă a conținutului ilegal după ce au luat cunoștință de 
acesta sau după ce a fost raportat, dar și raportarea unui astfel de conținut autorităților 
competente relevante în vederea unei eventuale anchete și urmăriri penale ulterioare; 
consideră că operatorii ar trebui să păstreze metadatele asociate o perioadă limitată de 
timp și să le transmită în perioada respectivă numai la cererea autorităților competente;

14. subliniază că furnizorii de servicii ale societății informaționale ar trebui să furnizeze 
informații inteligibile și ușor accesibile cu privire la manipularea conținutului ilegal de 
către ei și să informeze furnizorii de conținut cu privire la ștergerea unui astfel de 
conținut în orice caz, precizând temeiul juridic și posibilitățile de a formula obiecții și 
mecanismele eficiente de depunere a plângerilor și de atac; reamintește că trebuie 
respectată prezumția de nevinovăție în orice procedură judiciară ulterioară, iar datele cu 
caracter personal ale victimelor trebuie protejate;

15. subliniază că măsurile voluntare luate de furnizorii de servicii ale societății 
informaționale pentru a combate conținutul ilegal sau dăunător, discursul de incitare la 
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ură și dezinformarea nu trebuie să ducă la o limitare a răspunderii lor;

16. solicită ca obligațiile să fie, de asemenea, clasificate astfel încât platformele cu o poziție 
dominantă pe piață sau pe o parte semnificativă a acesteia (și anume, platformele care 
acționează ca controlor al fluxului de informație sau care au potențialul de structurare a 
pieței) sunt cele mai reglementate, iar societățile emergente sau de nișă mai puțin, 
deoarece platformele mai mari și mai bine stabilite pot aloca mai multe resurse pentru 
detectarea coordonată a comportamentului înșelător și moderarea conținutului; 
subliniază că operatorii platformelor dominante trebuie nu numai să protejeze, ci și să 
promoveze activ diversitatea culturală și lingvistică, întrucât joacă un rol esențial în 
accesul la știri, conținuturi audiovizuale, precum și la opere culturale și creative; 
consideră că conținutul mass-media de calitate și care prezintă garanții de încredere, 
ajustat la piețele relevante și respectând legislația lingvistică națională, ar trebui să 
devină o prioritate pentru aceste platforme, iar accesul la acesta să fie simplu; subliniază 
că, pentru a proteja și promova diversitatea culturală și lingvistică, sprijinirea operelor 
europene, precum și pluralismul mass-mediei, utilizarea algoritmilor de către astfel de 
platforme ar trebui să fie transparentă și ajustabilă de către utilizatorii finali, astfel încât 
utilizatorii să înțeleagă cum este acordat, refuzat, ierarhizat sau limitat accesul la 
conținut și să dispună de opțiuni în acest sens; consideră că orice sistem propus ar trebui 
să fie însoțit de mecanisme solide de garantare a drepturilor fundamentale, fără a aduce 
atingere posibilității unei supravegheri judiciare imparțiale;

17. solicită soluționarea problemei conturilor false și confiscarea profiturilor celor care 
răspândesc dezinformare;

18. solicită un cadru juridic consolidat și definit mai clar pentru a se asigura că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale iau măsuri eficiente, cum ar fi utilizarea mai intensă 
a unor proceduri de detectare automată cu supraveghere umană, și că acționează rapid 
pentru a elimina conținutul ilegal din serviciile lor și a împiedica reîncărcarea acestui 
conținut;

19. consideră că, în cazul conținutului în direct care implică o infracțiune, furnizorii de 
servicii ale societății informaționale ar trebui să reacționeze imediat atunci când primesc 
o notificare din partea titularilor de drepturi și invită Comisia, în acest context, să 
clarifice noțiunea de „reacție rapidă”, care este deja inclusă în Directiva 2000/31/CE; 
face trimitere, în același timp, la jurisprudența națională recentă, care obligă furnizorii 
de servicii ale societății informaționale să elimine conținutul ilicit în termen de 30 de 
minute;

20. propune consolidarea principiului țării de origine printr-o mai bună cooperare între 
statele membre pentru a asigura respectarea intereselor generale și publice legitime, care 
necesită o implicare mai mare a autorităților de reglementare și revizuirea normelor 
procedurale existente și a metodelor de aplicare pentru o respectare mai durabilă și 
efectivă a legislației în cazurile transfrontaliere;

21. subliniază că protecția și promovarea libertății și a exprimării diversității opiniilor, a 
informațiilor, a presei și a expresiilor artistice și culturale, a drepturilor de proprietate, 
precum și protecția caracterului privat al comunicațiilor între persoane trebuie să fie 
echilibrate și să stea la baza democrației liberale atât în mediul online, cât și offline; 
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solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror eventuale mijloace tehnologice de combatere 
a conținuturilor dăunătoare sau ilegale, a discursului de incitare la ură și a dezinformării 
pe internet, în acest context, să se bazeze pe supravegherea judiciară și reglementară; 
subliniază că respectivele măsuri nu pot conduce la nicio măsură de control ex-ante sau 
la filtrarea conținutului la încărcare care nu sunt în conformitate cu articolul 15 din 
Directiva 2000/31/CE; subliniază, de asemenea, că aceste măsuri nu pot conduce la 
impunerea unei obligații generale de monitorizare a întregului conținut; sugerează că 
atunci când se utilizează mijloace tehnologice și măsuri specifice în conformitate cu 
dispozițiile legale existente, este nevoie de garanții de transparență și responsabilitate 
solide, precum și de potențialul pentru o supraveghere umană independentă și imparțială 
foarte competentă; invită Comisia să adopte, în măsura posibilului, norme uniform 
aplicabile și eficace privind procedura de notificare și de acțiune, pentru a accelera 
detectarea și eliminarea conținutului ilegal sau distribuit ilegal, asigurând, în același 
timp, că conținutul legal și cel distribuit legal rămân online și că orice eliminare a 
conținutului legal care ar fi fost eliminat în mod eronat nu conduce la identificarea 
utilizatorilor individuali sau la prelucrarea datelor cu caracter personal; solicită să li se 
impună furnizorilor de servicii ale societății informaționale obligația de a pune la 
dispoziția utilizatorilor mecanisme de depunere a plângerilor și căi de atac și de a 
prelucra plângerile fără întârzieri nejustificate;

22. subliniază necesitatea de a garanta că acumularea și prelucrarea tuturor datelor cu 
caracter personal care nu cad sub incidența Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului3 sau sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului4 sunt efectuate respectând principiile 
legalității, necesității și proporționalității, așa cum sunt ele enunțate la articolul 9 din 
Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția nr. 108);

23. accentuează nevoia de a îmbunătăți accesul pe piață pentru entitățile ne-private, cum ar 
fi ONG-urile, bibliotecile, instituțiile culturale, centrele de cercetare, rețelele culturale și 
universitățile;

24. solicită ca furnizorilor de servicii mass-media să li se acorde acces la datele generate de 
serviciile pe care le furnizează sau la conținutul pe care îl produc, sau care sunt asociate 
direct, dacă serviciile și conținutul sunt oferite pe platforme digitale globale, în privința 
cărora dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea 
trebuie respectate întotdeauna pentru a preveni concurența neloială; solicită garanții 
solide pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor utilizatorilor, inclusiv prin asigurarea 
transparenței și responsabilității din punctul de vedere al algoritmilor folosiți, precum și 
acordarea accesului cercetătorilor și organismelor publice de control la datele relevante;

3 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, 
p. 89).
4 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, 
p. 1).
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25. invită Comisia să se asigure că operatorii platformelor pun la dispoziția utilizatorilor 
mecanisme de depunere a plângerilor și căi de atac și că plângerile sunt prelucrate fără 
întârzieri nejustificate;

26. solicită găsirea de soluții care să permită o concurență loială și acces egal pe piața unică 
pentru evenimentele și serviciile sportive din toate statele membre;

27. invită Comisia să garanteze că operatorii de platforme fac publice rapoartele de 
transparență care conțin informații despre numărul de cazuri în care conținutul a fost 
identificat greșit ca ilegal sau ca distribuit ilegal și că autoritățile competente fac publice 
informații despre numărul de cazuri în care eliminarea a dus la anchetare și la urmărirea 
penală pentru infracțiune;

28. consideră că reglementarea tehnologiei trebuie realizată fără a afecta inovarea sau a 
limita libertatea de exprimare; subliniază că accesul deschis la internet, neutru din 
punctul de vedere al rețelei și al tehnologiei, trebuie protejat în mod specific prin lege, 
pentru că reprezintă baza pentru interoperabilitatea necesară a serviciilor și a sistemelor, 
garantează diversitatea, stimulează creativitatea digitală și concurența loială și permite, 
de asemenea, crearea unei infrastructuri de servicii digitale, care include accesul tuturor 
cetățenilor Uniunii la oferte de calitate în materie de informație, mass-media, educație, 
știință și cultură; invită, prin urmare, Comisia să își intensifice eforturile de a asigura un 
tratament egal și nediscriminatoriu al întregului trafic de date din Uniune și să 
examineze critic, încă o dată, efectul ofertelor cu tarif zero asupra concurenței din 
Uniune; subliniază că software-ul cu sursă deschisă, standardele deschise și tehnologiile 
deschise sunt cel mai bine plasate să asigure interoperabilitate, concurență loială și 
accesibilitate;

29. invită Comisia să instituie măsuri care să impună platformelor și furnizorilor de servicii 
ale societății informaționale să împiedice accesul minorilor la conținuturi pornografice; 
reamintește că acest tip de conținut, adesea disponibil în mod liber, poate fi profund 
destabilizator pentru tânăra generație, aflată în procesul de descoperire a emoțiilor și a 
sexualității; subliniază că o parte semnificativă a conținutului pornografic online conține 
stereotipuri sexiste, care aduc adesea prejudicii grave demnității femeilor sau chiar 
contribuie la banalizarea scenelor de abuz și violență; subliniază, prin urmare, că pentru 
apărarea drepturilor femeilor și combaterea violenței de gen și a violenței sexuale sunt 
necesare acțiuni hotărâte, prin mijloace tehnologice eficiente, care să împiedice 
expunerea minorilor la astfel de conținuturi; reamintește că trebuie stabilite norme 
ambițioase în acest sens, precum și importanța unei mai bune cooperări la nivel 
european pentru a-i proteja pe minori;

30. subliniază că reglementările sectoriale ar trebui să aibă prioritate, în principiu, față de 
reglementările orizontale; subliniază, în special, în acest context, că un viitor act 
legislativ privind serviciile digitale recunoaște pe deplin, ca lex specialis, dispozițiile 
Directivei (UE) 2018/1808 și ale Directivei (UE) 2019/790 existente a Parlamentului 
European și a Consiliului5;

5 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor 
și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (JO L 130, 
17.5.2019, p. 92).
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31. subliniază importanța noilor sectoare culturale și creative digitale și a valorii adăugate 
pe care tehnologiile digitale o aduc în diverse sectoare culturale, educaționale, mass-
media, sportive și legate de tineret; solicită Comisiei să propună o legislație care 
permite dezvoltarea acestei noi tendințe, care protejează lucrările culturale și creative 
ale autorilor și creatorilor și care asigură o piață internă corectă și egală pentru toți, 
indiferent de regiunea sau statul membru de proveniență;

32. subliniază că utilizarea din ce în ce mai răspândită a internetului pentru a comercializa 
cărți trebuie însoțită de măsuri de păstrare a diversității culturale, astfel încât să poată fi 
asigurat accesul egal al tuturor la lectură, protecția principiului remunerației corecte și 
echitabile a titularilor de drepturi și diversitatea materialului publicat; reiterează 
necesitatea menținerii unei concurențe echitabile pe piața unică digitală, impunând 
principiul interoperabilității;

33. insistă să se abordeze și problema neutralității aparatelor, deoarece doar prin 
interacțiunea acesteia cu neutralitatea rețelei pot fi garantate decizii în cunoștință de 
cauză ale consumatorilor pe parcursul întregului proces;

34. invită statele membre, în cooperare cu operatorii de internet, Europol și Eurojust, să 
eficientizeze procedurile de notificare și ștergere, pentru a elimina conținuturile violente 
și pornografia infantilă.
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