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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że prawa podstawowe tworzą obiektywny system wartości, który 
gwarantuje, że podstawowych swobód komunikacyjnych, takich jak prawo do 
prywatności komunikacji, wolność wypowiedzi, pluralizm oraz swobodny dostęp do 
informacji, sztuki, nauki i mediów, ja również prawa do własności i jej ochrony, nie 
można zmieniać oraz że muszą one być wzajemnie wyważone, w tym za pomocą umów 
prawa prywatnego lub warunków prowadzenia działalności;

2. podkreśla, że akt prawny o usługach cyfrowych powinien być w pełni zgodny z celem, 
jakim jest ochrona praw podstawowych, ochrona konsumentów, bezpieczeństwo 
użytkowników, możliwość anonimowości w internecie, wolność słowa i ochrona 
własności; podkreśla, że prawa podstawowe mają nie tylko charakter obrony przed 
państwem, ale dotyczą również osób wykonujących swoje uprawnienia za 
pośrednictwem własnej infrastruktury technicznej i przez to ograniczają ich władzę; 
zaznacza, że z praw podstawowych muszą zatem wynikać obowiązki dla osób, które 
wykonują swoje uprawnienia za pośrednictwem własnej infrastruktury technicznej; 
podkreśla, że należy odpowiednio uwzględnić stopień dominacji rynkowej, pozycję 
dominującą lub quasi-monopolistyczną, stopień zależności użytkowników od dostaw i 
interesy, na które wpływ mają użytkownicy, silne podmioty i inne strony trzecie;

3. podkreśla znaczenie, jakie ma pomaganie konsumentom i użytkownikom w zdobyciu 
większej kontroli nad własnymi danymi i tożsamością oraz odpowiedzialności za nie, a 
także apeluje o wysoki poziom ochrony danych osobowych przy jednoczesnym 
zwiększeniu przejrzystości i odpowiedzialności za usługi cyfrowe;

4. podkreśla, że legalne treści i treści udostępniane zgodnie z prawem unijnym lub 
krajowym muszą pozostać w internecie, a usunięcie takich treści nie może prowadzić do 
identyfikacji poszczególnych użytkowników ani do przetwarzania danych osobowych;

5. wskazuje, że platformy medialne zakłócają ekosystem medialny; zaznacza, że władze 
publiczne mają obowiązek przyjęcia ram prawnych sprzyjających rozwojowi 
niezależnych i pluralistycznych mediów;

6. przypomina o obowiązku szybkiego działania platform internetowych i innych usług 
internetowych w celu usunięcia nielegalnych treści ze swoich platform i usług oraz 
przypomina, że te obowiązkowe środki ochrony funkcjonują w ramach prawnych i 
podlegają nadzorowi sądowemu; uważa, że te przepisy sektorowe mogą zapewnić 
nieograniczony dostęp do usług i treści medialnych, a także sprzyjać wolności i 
pluralizmowi mediów;

7. apeluje, by wszystkie środki, które mogłyby mieć wpływ na prawa podstawowe, były 
nadal oparte na nadzorze sądowym i regulacyjnym, a także by nie przekazywać żadnych 
zadań władzy publicznej firmom prywatnym czy osobom fizycznym;

8. apeluje o wyważone rozwiązania dotyczące usuwania treści we współpracy między 
platformami, organami regulacyjnymi, posiadaczami praw i użytkownikami; podkreśla, 
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że platformy powinny priorytetowo traktować udostępnianie zgodnych z RODO danych 
dotyczących nielegalnej działalności organom ścigania i innym organom oprócz 
własnych skutecznych i odpowiednich zabezpieczeń;

9. wzywa do zapewnienia przejrzystości procedur stosowanych przez platformy 
społecznościowe przy usuwaniu treści oraz do zapobiegania usuwaniu treści, które nie 
są nielegalne; wzywa do określenia w odniesieniu do dużych platform 
społecznościowych jasnych zasad wymagających od nich sprawdzania zgłoszonych 
treści oraz udzielania podmiotom zamieszczającym treści odpowiedzi wraz z 
uzasadnioną decyzją, jeżeli ich treść zostanie zablokowana; w związku z tym apeluje o 
skuteczne mechanizmy składania skarg i dochodzenia roszczeń dla użytkowników 
niebędących maszynami, a jednocześnie o zapobieganie nadużywaniu takich 
mechanizmów;

10. wzywa Komisję do zapewnienia, by operatorzy platform udostępniali sprawozdania 
dotyczące przejrzystości zawierające informacje o liczbie przypadków, w których treści 
zostały błędnie zidentyfikowane jako nielegalne lub nielegalnie udostępnione, oraz by 
właściwe organy udostępniały informacje o liczbie przypadków, w których usunięcie 
doprowadziło do postępowania przygotowawczego i ścigania karnego;

11. wskazuje, że niektóre szkodliwe treści lub nie w pełni rzetelne informacje niekoniecznie 
muszą być niezgodne z prawem; zauważa, że automatyczne narzędzia filtrujące mogą 
powodować odfiltrowanie treści zgodnych z prawem; uważa, że konieczne jest 
zadbanie, aby właściciele treści mogli odpowiednio bronić swoich praw, kiedy treści te 
zostaną usunięte;

12. zaznacza, że wszelkie monitorowanie ich treści ze strony platform internetowych i 
innych usług powinno podlegać rygorystycznym i przejrzystym standardom znanym 
użytkownikom oraz przewidywać skuteczne prawo do odwołania się od decyzji, 
najpierw do danej platformy lub usługi internetowej, lecz także do organów 
publicznych;

13. zachęca, aby zwrócić szczególną uwagę na ochronę dzieci i młodzieży, także w kwestii 
ochrony danych osobowych, i apeluje, aby z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży poddać usługi online najostrzejszym restrykcjom na mocy przepisów o 
ochronie danych osobowych;

14. zwraca uwagę, że łagodne środki koordynujące, wspierające i uzupełniające, takie jak 
kodeksy postępowania lub instrumenty samoregulacji i współregulacji, mogą być 
skutecznymi narzędziami regulacyjnymi, o ile organy państwowe monitorują ich skutki, 
a prawo przewiduje regulacje państwowe, dzięki którym, na wypadek braku 
skuteczności tych środków, można szybko i np. z uwzględnieniem podmiotów spoza 
UE reagować na zmieniające się okoliczności;

15. zwraca uwagę, że co do zasady egzekwowanie przepisów, w tym w sprawach 
transgranicznych, należy do kompetencji krajowych organów regulacyjnych i nie 
powinno być przenoszone na szczebel europejski bez uzasadnionego powodu; uważa 
ponadto, że posiadanie skutecznych instrumentów egzekwowania prawa i wydajnych 
procedur współpracy transgranicznej przez krajowe organy regulacyjne sprzyja 
wzmocnieniu koncepcji kraju pochodzenia; podkreśla, że na szczeblu europejskim 
powinny temu towarzyszyć szybkie i skuteczne procedury rozstrzygania sporów, które 
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zapewnią trwały porządek prawny;

16. domaga się, aby usługi opracowywane i wykorzystywane w Unii gwarantowały 
skuteczną i kompleksową ochronę prywatności i danych oraz aby przywiązywać 
należytą wagę do zalet w globalnej konkurencji takich jak możliwie najwyższy poziom 
wolności wypowiedzi i swobodnego dostępu do informacji, ochrona własności 
intelektualnej i prywatności komunikacji, propagowanie opinii, różnorodności 
kulturowej i neutralności sieci w bezpiecznym środowisku cyfrowym; wzywa Komisję 
do systematycznego promowania rozwoju tych usług w sposób bardziej ukierunkowany 
za pomocą jasnych i skutecznych rozwiązań dostosowanych do wymogów ery cyfrowej;

17. wzywa do przestrzegania europejskich wartości, promowania różnorodności opinii, 
neutralności sieci, wolności słowa, ochrony własności, dostępu do informacji, 
pluralizmu mediów oraz różnorodności kulturowej i językowej; w celu zachowania 
podstawowych praw i wolności wzywa do jasnego i w miarę możliwości jednolitego 
stosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności platform, nielegalnych lub 
szkodliwych treści, rozliczalności związanej ze stosowaniem algorytmów, przejrzystej 
reklamy oraz zwalczania szkodliwych treści, mowy nienawiści, dezinformacji i jej 
rozpowszechniania za pośrednictwem fałszywych kont lub botów;

18. podkreśla, że wszelkie nowe zobowiązania nałożone na platformy powinny być 
proporcjonalne do ich udziału w rynku i zdolności finansowej, aby promować uczciwą 
konkurencję i sprzyjać innowacjom; uważa, że takie podejście pomogłoby wzmocnić 
pluralizm informacji i mediów oraz różnorodność kulturową i językową;

19. apeluje, aby pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi miały przepisy sektorowe, które 
służą osiągnięciu ogólnych celów społecznych i nadają im konkretny wymiar w 
poszczególnych sektorach, jak na przykład dyrektywa (UE) 2018/1808, tj. dyrektywa o 
audiowizualnych usługach medialnych, czy dyrektywa (UE) 2019/790, tj. dyrektywa o 
prawie autorskim, tak aby zagwarantować prawa posiadaczy praw w środowisku 
cyfrowym;

20. podkreśla, że wszelkie przepisy regulujące moderowanie treści przez usługodawców 
muszą zapewniać pełne poszanowanie wolności słowa, która zgodnie z art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej obejmuje „wolność posiadania poglądów oraz 
otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez 
względu na granice państwowe”, oraz że dostęp do różnorodnych opinii przyczynia się 
do rozwoju otwartych i demokratycznych społeczeństw, nawet jeżeli opinie te są 
kontrowersyjne lub trudne do zaakceptowania;

21. podkreśla potrzebę zapewnienia obywatelom większej kontroli nad tym, w jaki sposób 
ich dane osobowe są zarządzane i chronione w internecie, przy jednoczesnym 
zwiększeniu odpowiedzialności przedsiębiorstw za stosowane przez nie praktyki w 
zakresie ochrony danych;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania współpracy między sektorem 
publicznym i prywatnym a środowiskiem akademickim w celu lepszego dzielenia się 
wiedzą, wspierania edukacji i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, ochrony danych, 
skutków etycznych i poszanowania praw człowieka w związku z wykorzystywaniem 
technologii cyfrowej, robotyki i sztucznej inteligencji;
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23. uważa, że odpowiedzialność platform powinna odpowiadać wielkości operatora oraz że 
należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie dotyczące zaangażowania platform w treści w 
oparciu o jasne i możliwe do sprawdzenia kryteria i aspekty, takie jak funkcje 
redakcyjne, faktyczna wiedza i określony stopień kontroli; uważa też, że wszelkim 
proponowanym systemom powinny towarzyszyć solidne gwarancje praw 
podstawowych oraz odpowiedni niezależny i bezstronny nadzór publiczny;

24. podkreśla, że bez względu na korzyści społeczne wynikające z nowych technologii, 
usług cyfrowych i technologii opartych na danych, w tym sztucznej inteligencji, 
najwyższym priorytetem musi być stawienie czoła potencjalnym zagrożeniom dla 
wartości demokratycznych, praworządności i praw podstawowych oraz analiza takich 
zagrożeń.
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