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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν ένα αντικειμενικό σύστημα αξιών 
το οποίο διασφαλίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες της επικοινωνίας, όπως είναι, για 
παράδειγμα, το απόρρητο των επικοινωνιών, η ελευθερία έκφρασης και η πολυφωνία, η 
ελευθερία πληροφόρησης, η ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης και των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η προστασία του, δεν εξαρτώνται 
ούτε από συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου ούτε από όρους της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, πρέπει δε να εξισορροπούνται μεταξύ τους·

2. υπογραμμίζει ότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφώνεται 
πλήρως με τον στόχο να διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
καθώς και η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια των χρηστών, η δυνατότητα της 
ανωνυμίας και της ελευθερίας του λόγου στο διαδίκτυο και η προστασία της 
ιδιοκτησίας· υπογραμμίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι μόνο αμυντικά 
δικαιώματα έναντι του κράτους, αλλά ισχύουν επίσης και για όσους ασκούν την 
εξουσία τους μέσω της τεχνικής υποδομής τους, με αποτέλεσμα η εξουσία τους να 
περιορίζεται· τονίζει, επομένως, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει επίσης να 
επιβάλλουν υποχρεώσεις σε εκείνους που ασκούν εξουσία μέσω των τεχνικών 
υποδομών τους· τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη ο βαθμός ελέγχου 
της αγοράς, η δεσπόζουσα ή οιονεί μονοπωλιακή θέση, ο βαθμός εμπιστοσύνης των 
χρηστών στην προσφορά, και τα θιγόμενα συμφέροντα των χρηστών, των ίδιων των 
ισχυρών παραγόντων και άλλων ενδιαφερόμενων τρίτων·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι καταναλωτές και οι χρήστες να 
αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο και να αναλάβουν την ευθύνη για τα δεδομένα και την 
ταυτότητά τους, ζητεί δε υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, με παράλληλη αύξηση των επιπέδων διαφάνειας και λογοδοσίας των 
ψηφιακών υπηρεσιών·

4. επισημαίνει ότι το νόμιμο περιεχόμενο που ανταλλάσσεται νόμιμα σύμφωνα με την 
ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία πρέπει να παραμένει στο διαδίκτυο, η αφαίρεση δε 
τέτοιου περιεχομένου δεν πρέπει να συνεπάγεται την ταυτοποίηση μεμονωμένων 
χρηστών ούτε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

5. επισημαίνει ότι το οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης υφίσταται τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της ανάπτυξης επιγραμμικών πλατφορμών· τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές 
οφείλουν να εγκρίνουν ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα προωθεί την ανάπτυξη 
ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης·

6. υπενθυμίζει την υποχρέωση των επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων επιγραμμικών 
υπηρεσιών να ενεργούν με ταχύτητα προκειμένου να αφαιρούν παράνομο περιεχόμενο 
από τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες τους, επισημαίνει δε ότι αυτά τα υποχρεωτικά 
μέτρα προστασίας λειτουργούν εντός ενός νομοθετικού πλαισίου και υπόκεινται σε 
δικαστική εποπτεία· θεωρεί ότι ειδικοί τομεακοί κανόνες μπορούν να διασφαλίσουν την 
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απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης, καθώς και 
να προωθήσουν την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

7. ζητεί όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα να 
συνεχίσουν να βασίζονται στη δικαστική και ρυθμιστική εποπτεία, οι δε υποχρεώσεις 
των δημόσιων αρχών να μην ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες ή ιδιώτες·

8. ζητεί να εξευρεθούν ισορροπημένες λύσεις όσον αφορά την αφαίρεση περιεχομένου 
μέσω της συνεργασίας μεταξύ πλατφορμών, ρυθμιστικών αρχών, κατόχων 
δικαιωμάτων και χρηστών· τονίζει ότι η ανταλλαγή, με αρχές επιβολής του νόμου και 
άλλες αρχές, δεδομένων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και 
αφορούν παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις 
πλατφόρμες, επιπλέον των δικών τους αποτελεσματικών και κατάλληλων εγγυήσεων·

9. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι κοινωνικές 
πλατφόρμες για την αφαίρεση περιεχομένου, καθώς και να προλαμβάνεται η αφαίρεση 
περιεχομένου που δεν είναι παράνομο· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τις 
μεγάλες κοινωνικές πλατφόρμες οι οποίοι θα υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ελέγχουν 
το επισεσημασμένο περιεχόμενο και να απαντούν σε αναφορτωτές με αιτιολογημένη 
απόφαση σχετικά με την παρεμπόδιση του περιεχομένου τους· ζητεί, επομένως, να 
θεσπιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και επανόρθωσης για 
ανθρώπινους χρήστες, ενώ παράλληλα θα αποτρέπεται η κατάχρηση των εν λόγω 
μηχανισμών·

10. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών θα 
καθιστούν διαθέσιμες εκθέσεις διαφάνειας με πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες περιεχόμενο ή η ανταλλαγή του προσδιορίστηκαν εσφαλμένα 
ως παράνομα, και ότι οι αρμόδιες αρχές θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον 
αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες η αφαίρεση οδήγησε στη διερεύνηση και τη δίωξη 
εγκλημάτων·

11. επισημαίνει ότι κάποιο βλαβερό περιεχόμενο ή κάποιες εν μέρει ακριβείς πληροφορίες 
μπορεί να μην έχουν κατ’ ανάγκη παράνομο χαρακτήρα· σημειώνει ότι τα εργαλεία 
αυτόματου φιλτραρίσματος ενδέχεται να οδηγήσουν σε φιλτράρισμα νόμιμου 
περιεχομένου· θεωρεί αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι ιδιοκτήτες περιεχομένου θα 
μπορούν να υπερασπίζονται επαρκώς τα δικαιώματά τους, όταν το περιεχόμενό τους 
έχει αφαιρεθεί·

12. τονίζει ότι τυχόν παρακολούθηση του περιεχομένου τους που πραγματοποιείται από 
επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλες υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς 
και διαφανείς κανόνες οι οποίοι είναι γνωστοί στους χρήστες και διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική άσκηση δικαιώματος προσφυγής κατά αποφάσεων, πρωτίστως 
ενώπιον επιγραμμικων πλατφορμών ή υπηρεσιών, αλλά και ενώπιον δημόσιας αρχής·

13. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών και των 
νέων και ότι η εν λόγω προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται επίσης στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, ζητεί δε οι επιγραμμικές υπηρεσίες για 
την προστασία παιδιών και νέων να υπόκεινται στους αυστηρότερους δυνατούς 
περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·
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14. επισημαίνει ότι μέτρα ήπιου συντονισμού, υποστήριξης ή συμπληρωματικά μέτρα, 
όπως κώδικες δεοντολογίας ή η αυτορρύθμιση και η συρρύθμιση, μπορούν να 
αποτελέσουν αποτελεσματικά ρυθμιστικά εργαλεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
κυβερνητικοί οργανισμοί παρακολουθούν τον αντίκτυπό τους και ότι προβλέπεται στον 
νόμο η δυνατότητα ρύθμισης από το κράτος, σε περίπτωση που τα εν λόγω μέτρα 
αποδειχθούν αναποτελεσματικά, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία αντίδραση 
σε μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν επίσης και εκτός ΕΕ συμμετέχοντες·

15. επισημαίνει ότι, κατ’ αρχήν, η επιβολή, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακές υποθέσεις, 
αποτελεί ευθύνη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και δεν θα πρέπει να μεταφέρεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς σοβαρό λόγο· θεωρεί, επιπλέον, ότι η ιδέα της αρχής της 
χώρας προέλευσης θα ενισχυθεί, εάν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν στη διάθεσή 
τους αποτελεσματικά μέσα επιβολής και αποτελεσματικές διαδικασίες διασυνοριακής 
συνεργασίας· τονίζει ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών που θα διασφαλίζουν τη 
διαχρονική σταθερότητα του δικαίου·

16. ζητεί οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στην Ένωση να 
διασφαλίζουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων, το δε υψηλότερο δυνατό επίπεδο ελευθερίας έκφρασης και 
πληροφόρησης, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και το απόρρητο των 
επικοινωνιών, η προώθηση της πολυφωνίας, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της 
δικτυακής ουδετερότητας σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον να αντιπροσωπεύουν 
πλεονεκτήματα στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού τα οποία δεν θα πρέπει να 
υποτιμώνται· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει συστηματικά την ανάπτυξη αυτών των 
υπηρεσιών με πιο στοχευμένο τρόπο, μέσω σαφών και αποτελεσματικών λύσεων που 
θα είναι κατάλληλες για την ψηφιακή εποχή·

17. ζητεί να γίνονται σεβαστές οι ευρωπαϊκές αξίες, έτσι ώστε να προωθούνται η 
πολυφωνία, η ουδετερότητα των δικτύων, η ελευθερία του λόγου, η προστασία της 
ιδιοκτησίας και η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
και πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς και, στο μέτρο 
του δυνατού, ομοιόμορφοι κανόνες σχετικά με την ευθύνη των πλατφορμών, το 
παράνομο ή βλαβερό περιεχόμενο, την αλγοριθμική λογοδοσία, τη διαφάνεια των 
διαφημίσεων και την καταπολέμηση του βλαβερού περιεχομένου, της ρητορικής 
μίσους, της παραπληροφόρησης και της διάδοσής τους μέσω ψευδών λογαριασμών ή 
αυτοματοποιημένων λογαριασμών (bots), προκειμένου να διαφυλαχθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες·

18. τονίζει ότι τυχόν νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες θα πρέπει να είναι ανάλογες 
προς το μερίδιό τους στην αγορά και την οικονομική τους επάρκεια, προκειμένου να 
προάγεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και να στηρίζεται η καινοτομία· πιστεύει ότι η εν 
λόγω προσέγγιση θα συμβάλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης και της πολυφωνίας 
των μέσων ενημέρωσης, καθώς και της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας·

19. ζητεί να υιοθετηθούν ως γενικοί κανόνες οι ειδικοί τομεακοί κανόνες οι οποίοι 
εξυπηρετούν την υλοποίηση καθολικών κοινωνικών στόχων και οι οποίοι εξειδικεύουν 
τους στόχους αυτούς για ορισμένους τομείς, όπως είναι, για παράδειγμα, η οδηγία (ΕΕ) 
2018/1808 (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων – οδηγία ΥΟΑΜ) και η 
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οδηγία (ΕΕ) 2019/790 (οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων στο ψηφιακό 
περιβάλλον·

20. τονίζει ότι κάθε διάταξη για έλεγχο του περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών πρέπει 
να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία, σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
περιλαμβάνει την «ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημόσιων αρχών και αδιακρίτως συνόρων», 
και ότι η πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα απόψεων συμβάλλει στην ανάπτυξη ανοικτών 
και δημοκρατικών κοινωνιών, ακόμη και όταν οι απόψεις αυτές είναι αμφιλεγόμενες ή 
προκαλούν δυσαρέσκεια·

21. τονίζει την ανάγκη να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο 
στον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων στο 
διαδίκτυο, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 
όσον αφορά τις πρακτικές τους για την προστασία των δεδομένων·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ανταλλαγή γνώσεων και να προωθηθούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση 
σε θέματα ασφάλειας, η προστασία των δεδομένων, η αντιμετώπιση των δεοντολογικών 
επιπτώσεων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά τη χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)·

23. πιστεύει ότι η ευθύνη των πλατφορμών θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να 
λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη το μέγεθος του φορέα εκμετάλλευσης και να γίνεται 
σαφής διάκριση της δραστηριότητας της πλατφόρμας σε σχέση με το περιεχόμενο στη 
βάση ξεκάθαρων και επαληθεύσιμων κριτηρίων και πτυχών, όπως για παράδειγμα οι 
συντακτικές λειτουργίες, η ουσιαστική γνώση και ένας ορισμένος βαθμός ελέγχου· 
φρονεί επίσης ότι οποιοδήποτε σύστημα προταθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ισχυρές εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και από επαρκή ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη δημόσια εποπτεία·

24. τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά οφέλη των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών 
υπηρεσιών και των τεχνολογιών που βασίζονται στα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης 
της ΤΝ, η αντιμετώπιση και η ανάλυση των πιθανών κινδύνων για τις δημοκρατικές 
αξίες, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να αποτελούν ύψιστη 
προτεραιότητα.
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