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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că drepturile fundamentale constituie un sistem obiectiv de valori care 
asigură faptul că libertățile fundamentale de comunicare, cum ar fi dreptul la 
confidențialitatea comunicațiilor, libertatea și pluralismul de exprimare, libertatea de 
informare, artele, știința și mass-media, precum și dreptul la proprietate și protecția 
acesteia, nu pot fi modificate, inclusiv prin intermediul unor acorduri de drept privat sau 
al unor clauze comerciale, și trebuie să fie echilibrate între ele;

2. subliniază că Legea privind serviciile digitale (DSA) ar trebui să respecte pe deplin 
obiectivul de a garanta protecția drepturilor fundamentale, precum și protecția 
consumatorilor, siguranța utilizatorilor, posibilitatea anonimatului online și libertatea de 
exprimare și protecția proprietății; subliniază că drepturile fundamentale nu se aplică 
numai ca drepturi defensive împotriva statului, ci se aplică și celor care își exercită 
puterea prin infrastructura lor tehnică, limitându-li-se astfel puterea; subliniază că 
drepturile fundamentale trebuie, prin urmare, să impună și obligații celor care își 
exercită puterea prin intermediul infrastructurilor lor tehnice; subliniază că ar trebui să 
se țină seama în mod corespunzător de gradul de dominanță a pieței, de o poziție 
dominantă sau cvasimonopolistă, de gradul de încredere a utilizatorilor în ofertă și de 
interesele utilizatorilor, actorilor influenți și a altor părți terțe;

3. subliniază că este important ca consumatorii și utilizatorii să fie ajutați să exercite un 
mai mare control al identității lor și al propriilor date, asumându-și responsabilitatea 
pentru acestea, și solicită un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, 
îmbunătățind totodată nivelurile de transparență și de responsabilitate ale serviciilor 
digitale;

4. accentuează faptul că conținutul legal și distribuit legal în virtutea dreptului Uniunii sau 
dreptului național trebuie să rămână online și că eliminarea acestui tip de conținut nu 
trebuie să ducă la identificarea de utilizatori individuali, nici la prelucrarea de date 
personale;

5. subliniază că ecosistemul mass-media este afectat de efectele perturbatoare ale 
platformelor online; subliniază că autoritățile publice au obligația de a adopta un cadru 
juridic care să promoveze dezvoltarea unei mass-media independente și pluraliste;

6. reamintește obligația ca platformele online și alte servicii online să acționeze rapid 
pentru a elimina conținutul ilegal de pe platformele și serviciile lor și reamintește că 
aceste măsuri obligatorii de protecție funcționează într-un cadru legislativ și sunt supuse 
supravegherii judiciare; consideră că normele sectoriale pot asigura accesul neîngrădit la 
serviciile și conținutul mass-media și pot promova libertatea și pluralismul mass-mediei;

7. solicită ca toate măsurile care ar putea avea un impact asupra drepturilor fundamentale 
să se bazeze în continuare pe o supraveghere judiciară și reglementară și pe faptul că 
nicio sarcină a autorităților publice nu poate fi transferată către întreprinderi private sau 
persoane fizice;
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8. solicită soluții echilibrate în ceea ce privește eliminarea conținutului, cu cooperarea 
dintre platforme, autoritățile de reglementare, titularii de drepturi și utilizatori; 
subliniază că partajarea de date conforme cu RGPD- privind activitățile ilegale cu 
autoritățile de aplicare a legii și cu alte autorități ar trebui să constituie o prioritate 
pentru platforme, în plus față de propriile garanții efective și adecvate;

9. solicită transparență în ceea ce privește procedurile pe care platformele sociale le 
utilizează pentru eliminarea conținutului și pentru prevenirea eliminării conținutului 
care nu este ilegal; solicită norme clare pentru platformele sociale mari, cerând acestora 
să verifice conținutul semnalat și să răspundă persoanelor responsabile de încărcare cu o 
decizie motivată în cazul în care conținutul lor este blocat; solicită, prin urmare, 
mecanisme eficiente de depunere a plângerilor și de atac pentru utilizatorii direcționați 
de -oameni, prevenind, în același timp, utilizarea abuzivă a unor astfel de mecanisme;

10. solicită Comisiei 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 ilegal distribuit și că autoritățile competente fac publice 
informații despre numărul de cazuri în care eliminarea a dus la anchetare și la urmărirea 
penală pentru infracțiune;

11. subliniază că este posibil ca anumite conținuturi dăunătoare sau informații parțial exacte 
să nu fie în mod necesar ilegale; ia act de faptul că instrumentele automate de filtrare 
pot conduce la eliminarea de conținut legal; consideră că este necesar să se asigure că 
proprietarii de conținut își pot apăra drepturile în mod corespunzător odată ce conținutul 
lor a fost eliminat;

12. subliniază că orice monitorizare a conținutului lor efectuată de platformele online și de 
alte servicii ar trebui să fie supusă unor standarde riguroase și transparente cunoscute de 
utilizatori și care permit un drept efectiv de exercitare a unei căi de atac împotriva 
deciziilor, în primul rând față de platformele sau serviciile online, dar și față de o 
autoritate publică;

13. sugerează să se acorde o atenție deosebită protecției copiilor și tinerilor și ca această 
protecție să fie garantată, de asemenea, în temeiul legislației privind protecția datelor și 
solicită ca serviciile online pentru protecția copiilor și tinerilor să fie supuse celor mai 
stricte restricții în temeiul dreptului privind protecția datelor;

14. subliniază faptul că coordonarea, sprijinul sau măsurile suplimentare, cum ar fi codurile 
de conduită sau autoreglementarea și coreglementarea, pot fi un mijloc eficient de 
reglementare, cu condiția ca agențiile guvernamentale să le monitorizeze impactul și să 
se prevadă dispoziții legale în ceea ce privește reglementarea statală în cazul în care 
aceste măsuri se dovedesc ineficiente, deoarece acestea permit adesea un răspuns rapid 
la circumstanțele în schimbare, inclusiv implicarea participanților din afara UE;

15. subliniază faptul că, în principiu, punerea în aplicare, inclusiv în cazurile 
transfrontaliere, este responsabilitatea autorităților naționale de reglementare și nu ar 
trebui să fie transferată la nivel european fără motive întemeiate; în plus, consideră că 
ideea principiului țării de origine va fi consolidată dacă autoritățile naționale de 
reglementare dispun de instrumente eficace de punere în aplicare și de proceduri 
eficiente de cooperare transfrontalieră; subliniază că acest lucru ar trebui să fie însoțit la 
nivel european de proceduri rapide și eficiente de soluționare a litigiilor care să asigure 
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o stabilitate juridică de durată;

16. solicită ca serviciile dezvoltate și utilizate în Uniune să garanteze protecția eficientă și 
cuprinzătoare a vieții private și a datelor și consideră că cel mai înalt nivel de libertate 
de exprimare și de informare, protecția proprietății intelectuale și a caracterului privat al 
comunicațiilor, promovarea opiniilor, a diversității culturale și a neutralității rețelei într-
un mediu digital sigur reprezintă avantaje în concurența globală care nu ar trebui să fie 
subestimate; invită Comisia să promoveze în mod sistematic dezvoltarea acestor servicii 
într-un mod mai orientat, prin intermediul unor soluții clare și eficiente, adecvate erei 
digitale;

17. solicită să fie respectate valorile europene, să se promoveze diversitatea opiniilor, 
neutralitatea rețelei, libertatea de exprimare, protecția proprietății și accesul la 
informații, pluralismul mijloacelor de informare în masă și diversitatea culturală și 
lingvistică; solicită norme clare și, în măsura posibilului, uniform aplicabile în ceea ce 
privește răspunderea platformelor, conținutul ilegal sau dăunător, responsabilitatea 
algoritmică, publicitatea transparentă și lupta împotriva conținutului dăunător, 
discursurile de incitare la ură și dezinformarea, precum și diseminarea acestora prin 
intermediul conturilor false sau de bot, pentru a menține drepturile fundamentale și 
libertatea;

18. subliniază că orice nouă obligație privind platformele ar trebui să fie proporțională cu 
cota de piață și capacitatea financiară a acestora, pentru a promova concurența loială și 
pentru a sprijini inovarea; consideră că o astfel de abordare ar contribui la consolidarea 
informării și a pluralismului mass-mediei și a diversității culturale și lingvistice;

19. cere ca normele sectoriale specifice, care urmăresc îndeplinirea unor obiective la nivelul 
întregii societăți și le conferă acestora caracter concret în anumite sectoare, cum ar fi 
Directiva 2018/1808/UE, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) sau 
Directiva (UE) 2019/790, „Directiva privind drepturile de autor”, să aibă întâietate față 
de normele generale pentru a garanta drepturile titularilor de drepturi în mediul digital;

20. subliniază că orice dispoziție privind moderarea conținutului pentru furnizorii de 
servicii trebuie să asigure respectarea deplină a libertății de exprimare, care, în 
conformitate cu articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
include „libertatea de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații și idei 
fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere” și că accesul la o 
gamă largă de opinii contribuie la dezvoltarea societăților deschise și democratice, chiar 
și atunci când aceste opinii sunt controversate sau neplăcute;

21. subliniază necesitatea de a oferi cetățenilor un control mai mare asupra modului în care 
datele lor cu caracter personal sunt gestionate și protejate online, impunând, în același 
timp, o responsabilitate mai mare întreprinderilor în practicile lor de protecție a datelor;

22. invită Comisia și statele membre să promoveze cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat și mediul universitar pentru a consolida schimbul de cunoștințe, promovarea 
educației și formării în materie de siguranță, confidențialitatea datelor, implicațiile etice 
și respectarea drepturilor omului în contextul utilizării tehnologiei digitale, a roboticii și 
a inteligenței artificiale (IA);

23. consideră că răspunderea juridică a platformei ar trebui să fie adaptată pentru a respecta 
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dimensiunea operatorului și că ar trebui să se facă o distincție clară în ceea ce privește 
intervenția platformei asupra conținutului, bazată pe criterii și aspecte clare și 
verificabile, cum ar fi funcțiile de editare, cunoașterea efectivă și un anumit grad de 
control; consideră, de asemenea, că orice sistem propus ar trebui să fie însoțit de garanții 
solide în ceea ce privește drepturile fundamentale și o supraveghere publică adecvată, 
independentă și imparțială;

24. subliniază că, indiferent de beneficiile sociale oferite de noile tehnologii, serviciile 
digitale și tehnologiile bazate pe date, inclusiv IA, prioritatea principală trebuie să fie 
abordarea și analizarea riscurilor potențiale pentru valorile democratice, statul de drept 
și drepturile fundamentale.
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