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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά των δημοκρατικών κοινωνιών· υπενθυμίζει ότι οι παραδοσιακές 
υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης διέπονται από αυστηρούς κανόνες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ελευθερία έκφρασης και η συντακτική ελευθερία όσον αφορά το 
περιεχόμενο που δημοσιεύουν· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες, ιδίως προκειμένου 
να διασφαλιστούν η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα του νόμιμου περιεχομένου 
για το οποίο αναλαμβάνεται ευθύνη από τον υπεύθυνο σύνταξης ή το οποίο παράγεται 
από δημοσιογράφους, καθώς και κάθε άλλου μέσου ενημέρωσης που ήδη υπόκειται σε 
γενικά αναγνωρισμένη ανεξάρτητη εποπτεία η οποία διενεργείται σε άλλες πλατφόρμες 
ή υπηρεσίες, κατά τρόπο ώστε το περιεχόμενό τους να μην υπόκειται σε πρόσθετους 
ελέγχους, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζονται σαφείς και αποτελεσματικοί κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και την ευθύνη των πλατφορμών όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων, τη διαδικτυακή ασφάλεια και την επιβολή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· σημειώνει, επομένως, ότι απαιτούνται συμβατά πλαίσια για 
περιβάλλοντα εντός και εκτός διαδικτύου και ότι οι συντακτικές αποφάσεις και οι 
αλγοριθμικές διαδικασίες, καθώς και η αφαίρεση περιεχομένου από διαδικτυακές 
πλατφόρμες, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ελευθερία έκφρασης και 
στην πρόσβαση στην πληροφόρηση·

2. θεωρεί ότι, λόγω της ταχείας τεχνολογικής προόδου και της ανάπτυξης νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών, κάθε νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με έναν νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει διαχρονικές μακροπρόθεσμες λύσεις για την 
αναβάθμιση και την αποσαφήνιση των κανόνων περί ευθύνης και ασφάλειας για 
ψηφιακές πλατφόρμες, υπηρεσίες και προϊόντα, χωρίς να δημιουργούνται 
αδικαιολόγητοι φραγμοί που εμποδίζουν την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών· 
τονίζει ότι τυχόν νέα μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά, η δε πρακτική εφαρμογή τους 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρηματοδοτική ικανότητα και το μερίδιο αγοράς των 
αντίστοιχων παρόχων στα κράτη μέλη και την Ένωση, προκειμένου να συμβάλει στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στην προώθηση του ανταγωνισμού·

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

4. υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις διαφάνειας που ισχύουν για τις πλατφόρμες και τις 
υπηρεσίες μέσων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο θα πρέπει να ισχύουν και για 
την ιδιοκτησία και τις πηγές χρηματοδότησής τους·

5. θεωρεί ότι η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος έχει ζωτική σημασία για την 
αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· επισημαίνει ότι το 
κατάλληλο πλαίσιο θα διασφαλίζει ότι το εντός διαδικτύου περιβάλλον αντιμετωπίζεται 
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με τρόπο παρόμοιο όπως το εκτός διαδικτύου περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της 
διαφήμισης και της φορολόγησης·

6. ζητεί ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον που θα βασίζεται σε μια ισορροπημένη 
προσέγγιση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, έτσι ώστε να προωθηθούν η 
πολυφωνία, η δικτυακή ουδετερότητα, η ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
καθώς και η προστασία της ιδιοκτησίας· σημειώνει ότι η επικοινωνία πραγματοποιείται 
πάντα σε ένα δεδομένο πλαίσιο και ότι, ταυτόχρονα, χρειάζονται μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι το παράνομο περιεχόμενο θα αφαιρείται άμεσα και δεν θα 
επανεμφανίζεται· ζητεί, επομένως, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες να υπόκεινται σε 
δεοντολογικές αρχές, σε απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και σε 
ανθρώπινη εποπτεία και έλεγχο· τονίζει ότι οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει να 
συνοδεύονται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και 
επανόρθωσης για τους χρήστες, οι οποίοι να διασφαλίζουν ότι οι καταγγελίες 
υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, έτσι ώστε να 
διασφαλίζονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες της επικοινωνίας·

7. 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 καθιστούν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες η αφαίρεση οδήγησε στη διερεύνηση και 
τη δίωξη εγκλημάτων·

8. ζητεί να χρησιμοποιηθεί κάθε τεχνολογικά δυνατό μέσο για την καταπολέμηση του 
παράνομου περιεχομένου, αφενός, και για την αντιμετώπιση του βλαβερού 
περιεχομένου, της παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας και της ρητορικής μίσους, 
αφετέρου· τονίζει ότι η χρήση των μέσων αυτών θα υπόκειται σε ρυθμιστική και 
δικαστική εποπτεία· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω μέτρα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε 
μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου ή σε φιλτράρισμα κατά την αναφόρτωση, καθώς αυτά 
δεν συνάδουν με το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1·

9. επισημαίνει, ότι πέραν των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαφάνεια και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, αποτελεσματικά μέτρα σχετικά με τη δυνατότητα εύρεσης και εντοπισμού 
του περιεχομένου και οι περιορισμοί των ρητών αυτοαναφορών μπορούν να 
συνεισφέρουν σημαντικά στη διάδοση νόμιμου περιεχομένου και στην προώθηση της 
ενημέρωσης και της πολυφωνίας των μέσων, καθώς και της πολιτιστικής και 
γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πρόσβασης σε ποιοτικό περιεχόμενο δημόσιας 
αξίας· επισημαίνει ότι οι ορθές πρακτικές συρρύθμισης και αυτορρύθμισης ενισχύουν 
τη συνεργασία μεταξύ πλατφορμών, κατόχων δικαιωμάτων, ελεγκτών γεγονότων, 
αρχών και χρηστών και επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν τον έλεγχο, δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα να επισημαίνουν αμφισβητήσιμο περιεχόμενο· σημειώνει ότι οι 
υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων θα πρέπει να επισημαίνουν τυχόν παραπλανητικό 
περιεχόμενο ολοένα και περισσότερο·

1 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
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10. ζητεί να υπερέχουν των γενικών κανόνων οι ειδικοί τομεακοί κανόνες που εξυπηρετούν 
στην υλοποίηση καθολικών κοινωνικών στόχων και εξειδικεύουν τους στόχους αυτούς 
για ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, οι οδηγίες 2010/13/ΕΕ2 και (ΕΕ) 
2019/7903, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συγγραφικά και καλλιτεχνικά 
δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον·

11. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι, βάσει πρόσφατης εθνικής νομολογίας, οι 
πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να κατεβάσουν το παράνομο περιεχόμενο εντός 30 
λεπτών, ζητεί δε επίσης να διευκρινιστεί η έννοια του «επείγοντος» όσον αφορά το 
ζωντανό περιεχόμενο·

12. επαναλαμβάνει ότι τα συστήματα πρόσβασης σε δεδομένα που προωθούν τον 
ανταγωνισμό, τα οποία συμπληρώνουν την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
θα πρέπει να επιδιώκουν την αποκέντρωση των δεδομένων που κατέχουν οι κάτοχοι 
δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα κίνητρα για καινοτομία προς όφελος των 
καταναλωτών·

13. επισημαίνει το γεγονός ότι θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία του λόγου, η 
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων κανόνων, με στόχο να επιτευχθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού σε ολόκληρο τον κλάδο·

14. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αρθούν τα τρέχοντα και πιθανά νέα εμπόδια, οι 
περιορισμοί και οι επιβαρύνσεις στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, ειδικά για τις 
ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, και να διασφαλιστούν, ταυτόχρονα, η 
υπεύθυνη και αμερόληπτη συμπεριφορά των πλατφορμών, καθώς και η αναλογικότητα 
των υποχρεώσεων, είτε εντός είτε εκτός διαδικτύου·

15. πιστεύει ακράδαντα ότι χρειάζεται να αυξηθεί η ευθύνη των πλατφορμών για παράνομα 
και μη ασφαλή προϊόντα, προκειμένου να ενισχυθεί έτσι η ενιαία αγορά· υπενθυμίζει 
ότι, στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει η ευθύνη των πλατφορμών να είναι ανάλογη 
προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται ανελλιπώς οι 
ισχύουσες διασφαλίσεις υπέρ των καταναλωτών, καθώς και να προβλέπονται σχετικά 
μέτρα έννομης προστασίας για λιανοπωλητές και καταναλωτές· πιστεύει ότι το 
σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο αν οι αρχές επιβολής του νόμου 
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες, μέσα και πόρους για την επιβολή των διατάξεων και για 
ουσιαστική συνεργασία σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση·

16. τονίζει ότι χρειάζεται να επικαιροποιηθούν και να τροποποιηθούν οι ενωσιακοί και 
εθνικοί κανόνες, καθώς και να αυξηθούν η αρτιότητα, η σαφήνεια και η διαφάνεια 
τους, ενώ παράλληλα θα καταργηθούν οι περιττές και παρωχημένες κανονιστικές 
διατάξεις, αντί να προστίθενται νέες, προκειμένου να αποτυπωθούν τα σημερινά 

2 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον 
συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με 
την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 
της 15.4.2010, σ. 1).
3 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την 
τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92).
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