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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na skutečnost, že základní práva představují objektivní systém hodnot, který 
zajišťuje, aby základní svobody související s komunikací – jako je právo na soukromí 
komunikace, svoboda a pluralita projevu, svoboda informací, umění, vědy a sdělovacích 
prostředků – a právo na vlastnictví a jeho ochranu byly nezměnitelné a bylo nutné je 
vzájemně vyvažovat, a to i v soukromoprávních smlouvách či obchodních podmínkách;

2. zdůrazňuje, že akt o digitálních službách by měl být plně v souladu s cílem zajistit 
ochranu základních práv, ochranu spotřebitele, bezpečnost uživatelů, možnost 
zachování internetové anonymity, svobodu projevu a ochranu majetku; zdůrazňuje, že 
základní práva se neuplatňují pouze jako obranná práva proti státu, ale vztahují se 
rovněž na kohokoli, kdo uplatňuje moc prostřednictvím své technické infrastruktury, 
čímž tuto moc omezují; zdůrazňuje, že základní práva proto musí ukládat povinnosti 
i subjektům, které uplatňují moc prostřednictvím své technické infrastruktury; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí náležitě zohledňovat míru dominance na trhu, dominantní či 
kvazimonopolní postavení, míru odkázanosti uživatelů na nabídku a zájmy uživatelů, 
silných hráčů samotných a dalších třetích stran;

3. zdůrazňuje, že je důležité pomoci spotřebitelům a uživatelům, aby získali větší kontrolu 
nad svými údaji a identitou a převzali za ně odpovědnost, a požaduje vysokou úroveň 
ochrany osobních údajů a současně vyšší úroveň transparentnosti a odpovědnosti 
digitálních služeb;

4. zdůrazňuje, že obsah, který je podle unijního nebo vnitrostátního práva zákonný 
a zákonně sdílený, musí zůstat online a že odstranění takového obsahu nesmí vést 
k určení totožnosti jednotlivých uživatelů ani ke zpracování osobních údajů;

5. zdůrazňuje, že mediální ekosystém se potýká s narušujícím vlivem internetových 
platforem; zdůrazňuje, že veřejné orgány mají povinnost přijmout právní rámec, který 
vytvoří podmínky pro rozvoj nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků;

6. připomíná, že internetové platformy a další internetové služby mají povinnost urychleně 
jednat a odstranit ze svých platforem a služeb nezákonný obsah, a připomíná, že tato 
povinná ochranná opatření jsou součástí legislativního rámce a podléhají soudnímu 
dohledu; domnívá se, že odvětvová pravidla mohou zajišťovat neomezovaný přístup 
k mediálním službám a obsahu a posílit svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků;

7. vyzývá k tomu, aby se veškerá opatření, která by mohla mít dopad na základní práva, 
i nadále zakládala na soudním a regulačním dohledu a aby se žádné úkoly veřejné moci 
nepřenášely na soukromé společnosti nebo jednotlivce;

8. požaduje vyvážená řešení pro odstraňování obsahu, která se budou opírat o spolupráci 
mezi platformami, regulačními orgány, držiteli práv a uživateli; zdůrazňuje, že vedle 
vlastních účinných a vhodných záruk by pro platformy mělo být prioritou sdílet údaje 
týkající se nezákonné činnosti, které jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně 
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údajů, s donucovacími a dalšími orgány;

9. žádá, aby byly postupy, které sociální platformy používají k odstraňování obsahu, 
transparentní a aby nebyl odstraňován obsah, který není nezákonný; požaduje jasná 
pravidla pro velké sociální platformy, která by jim ukládala povinnost kontrolovat 
označený obsah a poskytovat nahrávajícím v případě, že je jejich obsah zablokován, 
odůvodněná rozhodnutí; vyzývá proto, aby byly zavedeny účinné mechanismy 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy pro člověkem řízené uživatele, ale zároveň 
i k tomu, aby se předešlo zneužívání těchto mechanismů;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby provozovatelé platforem zpřístupňovali zprávy 
o transparentnosti obsahující informace o počtu případů, kdy byl obsah nesprávně 
označen jako nezákonný či jako nezákonně sdílený, a aby příslušné orgány 
zpřístupňovaly informace o počtu případů, kdy vedlo odstranění obsahu k vyšetřování 
a stíhání trestné činnosti;

11. zdůrazňuje, že škodlivý obsah nebo jen částečně pravdivé informace nutně nemusí být 
nezákonné; konstatuje, že nástroje pro automatické filtrování mohou odfiltrovat i legální 
obsah; domnívá se, že je nezbytné zajistit, aby vlastníci obsahu, kterým byl jejich obsah 
odstraněn, mohli řádně hájit svá práva;

12. zdůrazňuje, že veškeré sledování obsahu uživatelů internetovými platformami a dalšími 
službami by mělo podléhat přísným a transparentním normám, s nimiž jsou uživatelé 
seznámeni, a zajišťovat účinné právo odvolat se proti rozhodnutím, nejprve 
k internetové platformě nebo službě, a posléze i k veřejnému orgánu;

13. domnívá se, že by měla být věnována zvláštní pozornost ochraně dětí a mladistvých, 
kterou je rovněž třeba zajistit v souladu s právem o ochraně údajů, a žádá internetové 
služby, aby ochrana dětí a mladistvých podléhala nejvyšším požadavkům plynoucím 
z práva o ochraně údajů;

14. poukazuje na to, že „měkká“ koordinační, podpůrná a doplňková opatření, jako jsou 
etické kodexy, samoregulace a spoluregulace, mohou být účinnými regulačními 
prostředky, pokud budou státní orgány sledovat jejich dopad a pokud bude právně 
zajištěna státní regulace, prokáže-li se jejich neúčinnost, neboť často umožňují rychlou 
reakci na měnící se okolnosti, mj. když zahrnují i subjekty ze zemí mimo EU;

15. poukazuje na to, že vymáhání – i v přeshraničních případech – je v zásadě odpovědností 
vnitrostátních regulačních orgánů a nemělo by být bez řádného důvodu převedeno na 
evropskou úroveň; dále je přesvědčen, že myšlenka zásady země původu bude posílena, 
pokud budou mít vnitrostátní regulační orgány k dispozici účinné vymáhací nástroje 
a účinné postupy přeshraniční spolupráce; zdůrazňuje, že tyto nástroje by měly na 
evropské úrovni doplňovat rychlé a účinné postupy řešení sporů, jež budou zajišťovat 
trvalý právní smír;

16. požaduje, aby služby vyvinuté a využívané v Unii zaručovaly účinnou a komplexní 
ochranu soukromí a údajů a aby nejvyšší možná úroveň svobody projevu a informací, 
ochrana duševního vlastnictví a soukromí při komunikaci a propagace názorů, kulturní 
rozmanitosti a neutrality sítě v bezpečném digitálním prostředí představovaly výhody 
v celosvětové hospodářské soutěži, které by neměly být podceňovány; vyzývá Komisi, 
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aby systematicky a cíleněji podporovala rozvoj těchto služeb prostřednictvím jasných 
a účinných řešení vhodných pro digitální věk;

17. vyzývá k prosazování evropských hodnot a k podpoře rozmanitosti názorů, neutrality 
sítě, svobody projevu, ochrany majetku, přístupu k informacím, plurality sdělovacích 
prostředků a kulturní a jazykové rozmanitosti; žádá, aby byla v zájmu zachování 
základních práv a svobody prosazována jasná a co možná nejjednotněji použitelná 
pravidla týkající se odpovědnosti platforem, nezákonného nebo škodlivého obsahu, 
algoritmické odpovědnosti, transparentní reklamy a boje proti škodlivému obsahu, 
nenávistným projevům a dezinformacím a šíření dezinformací prostřednictvím 
falešných a robotických účtů;

18. zdůrazňuje, že veškeré nové povinnosti ukládané platformám by měly odpovídat jejich 
podílu na trhu a finančním kapacitám, aby podněcovaly spravedlivou hospodářskou 
soutěž a podporovaly inovace; domnívá se, že by takovýto přístup přispěl k posílení 
informační plurality a plurality sdělovacích prostředků a ke kulturní a jazykové 
rozmanitosti;

19. žádá, aby v zájmu zaručení práv držitelů práv v digitálním prostředí měla odvětvová 
pravidla, která slouží k dosahování celospolečenských cílů a k jejich konkretizaci pro 
jednotlivá odvětví – např. směrnice (EU) 2018/1808, směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách nebo směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu – přednost před 
obecnými předpisy;

20. zdůrazňuje, že jakékoli ustanovení pro poskytovatele služeb týkající se moderace 
obsahu musí plně respektovat svobodu projevu, která podle článku 11 Listiny 
základních práv Evropské unie zahrnuje „svobodu zastávat názory a přijímat 
a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na 
hranice“, a že přístup k široké škále názorů přispívá k rozvoji otevřených 
a demokratických společností, i pokud jsou tyto názory kontroverzní nebo nepříjemné;

21. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout občanům více kontroly nad tím, jakým způsobem 
jsou na internetu spravovány a chráněny jejich osobní údaje, a současně uložit 
podnikům větší odpovědnost za jejich postupy ochrany údajů;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly spolupráci mezi veřejným 
a soukromým sektorem a akademickou obcí s cílem posílit v souvislosti s využíváním 
digitálních technologií, robotiky a umělé inteligence sdílení znalostí, podporu 
vzdělávání a odborné přípravy v oblasti bezpečnosti, ochranu údajů, etické důsledky 
a dodržování lidských práv;

23. je přesvědčen o tom, že odpovědnost platforem by měla být uzpůsobena tak, aby 
odpovídala velikosti provozovatele, a mělo by se jasně rozlišovat, pokud jde 
o zasahování platformy do obsahu, na základě jasných a ověřitelných kritérií a aspektů, 
jako jsou redakční funkce, skutečné znalosti a určitá míra kontroly; dále se domnívá, že 
jakýkoli navrhovaný systém by měl být doprovázen souborem spolehlivých záruk 
týkajících se základních práv a odpovídajícím nezávislým a nestranným veřejným 
dohledem;

24. zdůrazňuje, že bez ohledu na sociální přínosy nových technologií, digitálních služeb 
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a technologií založených na údajích, včetně umělé inteligence, musí být hlavní prioritou 
řešení a analýza potenciálních rizik pro demokratické hodnoty, právní stát a základní 
práva.
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