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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat vrije en pluralistische media de ruggengraat van onze democratische 
samenlevingen vormen; herinnert eraan dat de traditionele mediadiensten sterk 
gereguleerd zijn, teneinde de vrijheid van meningsuiting en de redactionele vrijheid ten 
aanzien van de in hun media gepubliceerde inhoud te waarborgen; verlangt dat met 
name maatregelen worden genomen voor het waarborgen van de beschikbaarheid en de 
toegankelijkheid van legale inhoud die onder de redactionele verantwoordelijkheid van 
of door journalisten wordt gemaakt, en alle overige media waarop reeds algemeen 
erkend onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend op andere platforms of in andere 
diensten, zodat deze inhoud niet aan aanvullende inhoudelijke controles wordt 
onderworpen, in combinatie met duidelijke en daadwerkelijk afdwingbare regels inzake 
de transparantie en de aansprakelijkheid van platforms met betrekking tot de privacy 
van gegevens, online beveiliging, en de handhaving van de grondrechten; stelt derhalve 
vast dat er compatibele netwerken nodig zijn voor de online-omgeving en de offline-
omgeving, en dat de redactionele besluiten en de algoritmische processen van platforms, 
evenals de verwijdering van inhoud door platforms, een grote impact kunnen hebben op 
de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie;

2. is van oordeel dat een nieuw wetgevingsvoorstel voor digitale diensten, juist omdat de 
technologische ontwikkelingen zo snel gaan en er voortdurend nieuwe producten en 
diensten bijkomen, toekomstbestendige langetermijnoplossingen moet bieden met - in 
concreto - opwaardering en verduidelijking van de aansprakelijkheids- en 
beveiligingsregels voor digitale platforms, diensten en producten, en niet moet leiden tot 
ongerechtvaardigde belemmeringen die een rem zetten op de groei van de sector digitale 
diensten; beklemtoont dat alle nieuwe maatregelen evenredig moeten zijn en dat bij de 
tenuitvoerlegging ervan in de praktijk rekening moet worden gehouden met de 
financiële draagkracht en het marktaandeel van de respectieve aanbieders in kwestie in 
de lidstaten en de Unie, teneinde mede bij te dragen tot een ‘level playing field’ en om 
de concurrentie te bevorderen;

3. benadrukt dat inhoud die volgens het Unierecht of het nationaal recht legaal is en op 
legale wijze wordt gedeeld, online moet blijven en dat de eventuele verwijdering van 
die inhoud niet mag leiden tot de identificatie van individuele gebruikers, noch tot de 
verwerking van hun persoonsgegevens;

4. herinnert eraan dat de transparantieverplichtingen voor online opererende 
mediaplatforms en diensten ook van toepassing moeten zijn op hun eigenaars en hun 
financieringsbronnen;

5. is van mening dat het scheppen van het juiste klimaat cruciaal is om het potentieel van 
de digitale eengemaakte markt volledig te benutten; wijst erop dat het juiste kader 
betekent dat de online-omgeving op dezelfde wijze wordt behandeld als de offline-
omgeving, ook op het gebied van reclame en belastingen;

6. dringt aan op de totstandbrenging van een veilige digitale omgeving met een 
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evenwichtige benadering wat betreft de grondrechten, ter bevordering van pluriformiteit 
van opinies, netneutraliteit, de vrijheid van meningsuiting en informatie, en de 
bescherming van eigendom; stelt vast dat communicatie altijd in een bepaalde context 
plaatsvindt, maar dat er desalniettemin maatregelen moeten worden getroffen om te 
waarborgen dat illegale inhoud snel wordt verwijderd en niet opnieuw online wordt 
gezet; dringt in dit verband aan op geautomatiseerde procedures, in combinatie met de 
inachtneming van ethische principes en de regels inzake transparantie en 
verantwoordingsplicht, en onderworpen aan menselijk toezicht en menselijke controle; 
beklemtoont dat deze procedures aangevuld moeten worden met doeltreffende klachten- 
en verhaalmechanismen voor gebruikers, die waarborgen dat klachten zonder onnodige 
vertragingen in behandeling worden genomen, teneinde ervoor te zorgen dat de 
fundamentele communicatievrijheden gerespecteerd worden;

7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat platformexploitanten 
transparantieverslagen publiceren met informatie over het aantal gevallen waarin inhoud 
onterecht werd aangemerkt als illegale of illegaal gedeelde inhoud, en dat de bevoegde 
autoriteiten informatie openbaar maken over het aantal gevallen waarin verwijdering tot 
een onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten leidt;

8. dringt erop aan alle beschikbare technologische middelen te gebruiken om - enerzijds - 
illegale inhoud te bestrijden en - anderzijds - schadelijke inhoud, desinformatie, 
propaganda en haatuitingen aan te pakken; beklemtoont dat op het gebruik van 
dergelijke middelen regelgevings- en gerechtelijk toezicht moet worden uitgeoefend; 
onderstreept dat dergelijke maatregelen niet mogen leiden tot controlemaatregelen 
vooraf of filtering bij het uploaden van inhoud, hetgeen niet strookt met artikel 15 van 
Richtlijn 2000/31/EC van het Europees Parlement en de Commissie1;

9. wijst erop dat, naast de vereisten inzake transparantie en de grondrechten, doeltreffende 
maatregelen met betrekking tot de opspoorbaarheid en de vindbaarheid van inhoud en 
beperkingen op expliciete zelfreferentie een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de 
verspreiding van legale inhoud, de bevordering van informatie- en mediapluralisme, 
culturele en taalkundige diversiteit, en de toegang tot hoogwaardige inhoud met een 
openbaar belang; verwijst naar de goede praktijken inzake co- en zelfregulering, die de 
samenwerking tussen platforms, rechthebbenden, fact-checkers, autoriteiten en 
gebruikers versterken en gebruikers controle geven middels de mogelijkheid om aan de 
bel te trekken in het geval van twijfelachtige inhoud; geeft aan dat socialemediadiensten 
tot meer meldingen van misleidende inhoud zouden moeten leiden;

10. dringt erop aan dat sectorale regelgeving, die ertoe dient algemene maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en voor bepaalde sectoren expliciet te maken, zoals 
Richtlijn 2010/13/EU2 en Richtlijn (EU) 2019/7903 van het Europees Parlement en de 

1 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
(“richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
2 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie 
van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (“richtlijn audiovisuele mediadiensten”) (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1).
3 Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en 
naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (PB 
L 130 van 17.5.2019, blz. 92).
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Raad, voorrang krijgt boven algemene voorschriften, teneinde de rechten van auteurs en 
artiesten in de digitale omgeving te waarborgen;

11. verzoekt de Commissie recente nationale jurisprudentie over te nemen waarbij 
dienstverleners 30 minuten tijd hebben om inhoud die een inbreuk vormt te verwijderen, 
en het begrip "prompt" met betrekking tot live inhoud te verduidelijken;

12. herhaalt dat concurrentiebevorderende systemen voor gegevenstoegang die een 
aanvulling op de handhaving van de mededingingsregels vormen, moeten streven naar 
decentralisatie van de gegevens die de houders van gegevens bewaren, en dat de 
stimulansen voor innovatie ten behoeve van de consumenten behouden moeten blijven;

13. wijst erop dat de fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de 
keuzevrijheid van de consument en het recht op privacy, een centraal onderdeel van de 
nieuwe regelgeving moeten vormen, met als doel in de hele sector een ‘level playing 
field’ tot stand te brengen;

14. benadrukt dat het belangrijk is de bestaande en de potentiële nieuwe belemmeringen, 
beperkingen en lasten voor de levering van digitale diensten weg te nemen, met name 
voor kmo’s en start-ups, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat platforms zich 
verantwoordelijk en niet-discriminerend gedragen, en dat de verplichtingen evenredig 
zijn, zowel online als offline;

15. is er vast van overtuigd dat de aansprakelijkheid van platforms voor illegale en 
onveilige producten moet worden aangescherpt, zodat de digitale eengemaakte markt 
wordt versterkt; wijst erop dat de aansprakelijkheid van platforms in die gevallen ‘fit-
for-purpose’ moet zijn, rekening houdend met de bestaande consumentenwaarborgen, 
die te allen tijde in acht moeten worden genomen, en met de vaststelling van 
desbetreffende verhaalmogelijkheden voor detailhandelaren en consumenten; is van 
mening dat het systeem alleen kan functioneren als de handhavingsautoriteiten over 
voldoende bevoegdheden, instrumenten en middelen beschikken om de bepalingen te 
handhaven en efficiënt samen te werken in gevallen met een grensoverschrijdend 
karakter;

16. beklemtoont dat de nationale en de Unieregelgeving geactualiseerd en gewijzigd moet 
worden en dat deze veelomvattender, duidelijker en transparanter moet worden, waarbij 
tegelijkertijd onnodige en achterhaalde regelgeving wordt geschrapt in plaats van meer 
regelgeving toe te voegen, met als doel aan te sluiten bij de huidige technologische 
vooruitgang.
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