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SUGESTII

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

1. reamintește că o mass-medie liberă și pluralistă constituie coloana vertebrală a 
societăților democratice; reamintește că serviciile mass-media tradiționale sunt puternic 
reglementate, pentru a asigura libertatea de exprimare și libertatea editorială a 
conținutului publicat; solicită să se ia măsuri în special pentru a garanta disponibilitatea 
și accesibilitatea conținutului legal pentru care există responsabilitate editorială și 
pentru care este recunoscută răspunderea sau care este produs de jurnaliști, precum și a 
tuturor celorlalte mijloace de informare care fac deja obiectul supravegherii 
independente general recunoscute pe alte platforme sau în cadrul altor servicii, astfel 
încât conținutul acestora să nu facă obiectul unor controale suplimentare, aplicând în 
același timp norme clare și aplicabile efectiv privind transparența și răspunderea 
platformelor în ceea ce privește confidențialitatea datelor, securitatea online și 
asigurarea respectării drepturilor fundamentale; constată, prin urmare, că sunt necesare 
cadre compatibile pentru mediile online și offline, iar deciziile editoriale și procesele 
algoritmice de pe platforme și eliminarea conținutului de către platformele online pot 
avea un impact major asupra libertății de exprimare și a accesului la informații;

2. consideră că, datorită progresului tehnologic rapid și dezvoltării de noi produse și 
servicii, orice nouă propunere legislativă referitoare la un Act privind serviciile digitale 
ar trebui să ofere noi soluții pe termen lung adaptate exigențelor viitorului care să 
modernizeze și să clarifice normele privind răspunderea și siguranța pentru platformele, 
serviciile și produsele digitale, fără a crea bariere nejustificate care să prevină 
dezvoltarea serviciilor digitale; subliniază că orice măsură nouă ar trebui să fie 
proporțională și că punerea lor în practică ar trebui să ia în considerare capacitatea 
financiară și cota de piață a furnizorilor respectivi în cauză în statele membre și în 
Uniune, pentru a contribui la asigurarea unor condiții de concurență echitabile și la 
promovarea concurenței;

3. accentuează faptul că conținutul legal și distribuit legal din punct de vedere al legislației 
Uniunii sau al celei naționale trebuie să rămână online și că orice eliminare de astfel de 
conținut nu trebuie să ducă la identificarea utilizatorilor individuali sau la prelucrarea 
datelor personale ale acestora;

4. reamintește că obligațiile în materie de transparență care se aplică platformelor și 
serviciilor mass-media online ar trebui să se aplice și proprietarilor acestora și surselor 
lor de finanțare;

5. consideră că crearea mediului potrivit este esențială pentru utilizarea întregului potențial 
al pieței unice digitale; subliniază că un cadru adecvat ar implica tratarea mediului 
online în mod similar cu cel offline, inclusiv în materie de reclame și impozitare;

6. face apel la crearea unui mediu digital sigur, cu o abordare echilibrată privind drepturile 
fundamentale, pentru a promova diversitatea de opinii, neutralitatea internetului, 
libertatea de exprimare și de informare, precum și protejarea proprietății; ia act de faptul 
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că comunicarea are întotdeauna loc într-un anumit context și că, în același timp, sunt 
necesare măsuri pentru a asigura eliminarea promptă a conținutului ilegal și faptul că 
acesta nu va reapărea; solicită, prin urmare, ca procedurile automate să facă obiectul 
principiilor etice, al transparenței, al responsabilității, precum și al supravegherii și 
controlului uman; subliniază că astfel de proceduri trebuie să fie completate de 
mecanisme eficiente de tratare a plângerilor și căi de atac la dispoziția utilizatorilor, care 
să garanteze că plângerile sunt tratate fără întârzieri nejustificate, pentru a proteja 
libertățile fundamentale de comunicare;

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

8. solicită utilizarea tuturor mijloacelor fezabile din punct de vedere tehnologic pentru 
combaterea conținutului ilegal, pe de o parte, și pentru combaterea conținutului 
dăunător, a dezinformării, a propagandei și a discursului de incitare la ură, pe de altă 
parte; subliniază că utilizarea unor astfel de mijloace ar trebui să se bazeze pe o 
supraveghere reglementară și judiciară; subliniază că aceste măsuri nu pot conduce la 
nicio măsură de control ex ante sau la o filtrare a conținutului la încărcare, care nu sunt 
în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului1;

9. subliniază că, pe lângă obligațiile privind transparența și drepturile fundamentale, 
măsurile eficiente privind posibilitatea de descoperire și de detectare a conținutului și 
restricțiile cu privire la autoreferențierea explicită pot avea o contribuție semnificativă la 
diseminarea conținuturilor legale, la promovarea informării și pluralismul mass-mediei, 
la diversitatea culturală și lingvistică și la accesul la un conținut de calitate, cu valoare 
publică; subliniază bunele practici în materie de coreglementare și autoreglementare, 
care consolidează cooperarea dintre platforme, deținători de drepturi, verificatori ai 
veridicității informațiilor, autorități și utilizatori și care permit utilizatorilor să dețină 
controlul prin faptul că pot să semnaleze conținutul discutabil; subliniază că platformele 
sociale ar trebui să semnaleze tot mai mult conținutul înșelător;

10. 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 2010/13/UE2 și Directiva (UE) 2019/7903 a Parlamentului European și a 
Consiliului să aibă întâietate în fața normelor generale pentru a garanta drepturile 

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva 
privind comerțul electronic”) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
2  Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale („Directiva serviciilor mass-media audiovizuale”) (JO 
L 95, 15.4.2010, p. 1).
3  Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor 
și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (JO L 130, 
17.5.2019, p. 92).
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autorilor și artiștilor în mediul digital;

11. solicită Comisiei să ia în considerare recenta jurisprudență națională care stabilește un 
interval de 30 de minute în care furnizorii de servicii trebuie să elimine conținutul care 
încalcă legea și să clarifice noțiunea de „expeditiv” în cazul conținutului activ;

12. reamintește că sistemele de acces la date pro-concurență care completează asigurarea 
respectării legislației privind concurența ar trebui să urmărească descentralizarea datelor 
deținătorilor de date, menținând stimulente pentru inovarea în beneficiul 
consumatorilor;

13. arată că libertățile fundamentale, precum libertatea de exprimare, dreptul 
consumatorilor de a opta și dreptul la viață privată ar trebui să se situeze în centrul 
noilor norme, pentru a crea aceleași condiții pentru toți în întregul sector;

14. accentuează importanța înlăturării actualelor și viitoarelor posibile obstacole, restricții și 
dificultăți care grevează furnizarea de servicii digitale, în special pentru IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate, garantând, în același timp, un comportament responsabil și 
nediscriminatoriu din partea platformelor și obligații proporționale, atât online, cât și 
offline;

15. crede cu tărie că este nevoie de întărirea răspunderii juridice a platformei în cazul 
produselor ilegale sau nesigure, ceea ce ar consolida piața unică digitală; reamintește că, 
în aceste cazuri, răspunderea juridică a platformelor ar trebui să fie adecvată scopului, 
având în vedere garanțiile pentru consumatori existente care ar trebui respectate în orice 
situație, precum și stabilirea simultană de măsuri reparatorii pentru comercianții cu 
amănuntul și consumatori; consideră că sistemul ar putea funcționa doar dacă 
autoritățile de aplicare au suficiente prerogative, instrumente și resurse pentru a pune în 
aplicare prevederile și a coopera eficient în cazuri care au o componentă transnațională;

16. accentuează nevoia de a actualiza, modifica, crește puterea de cuprindere, claritatea și 
transparența normelor Uniunii și a celor naționale, eliminând, în același timp 
reglementări inutile și depășite, mai degrabă decât adăugând reglementări, în scopul de 
a reflecta actualele progrese tehnologice.
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