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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. považuje za nutné, aby byla přijata jednotná, celounijní pravidla pro boj proti nenávisti 
a dezinformacím, ochranu dětí a mládeže a internetovou reklamu a spravedlivý 
elektronický obchod, a současně požaduje, aby se striktně rozlišovalo mezi nezákonným 
a škodlivým obsahem a dezinformacemi, protože v každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různá pravidla;

2. žádá, aby provozovatelé platforem měli povinnost nezákonný obsah nejen odstranit 
ihned poté, co se o něm skutečně dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými metadaty 
průběžně předávat orgánům činným v trestním řízení pro účely případného trestního 
stíhání;

3. výslovně upozorňuje na to, že ochrana a podpora svobody a plurality názorů, informací, 
tisku a kulturních projevů a ochrana soukromí komunikace mezi jednotlivci je základem 
liberální demokracie, což v neomezené míře platí i v internetovém prostředí; požaduje 
proto, aby použití jakýchkoli technicky dostupných prostředků proti škodlivému nebo 
nezákonnému obsahu na internetu v tomto smyslu podléhalo předchozí důkladné 
kontrole ústavnosti, a odmítá tudíž předběžné kontroly obsahu jako nepřiměřené;

4. zdůrazňuje, že zákon by měl zvláště chránit otevřený, síťově a technologicky neutrální 
přístup k internetu, který je základem nezbytné interoperability služeb a systémů, 
zaručuje rozmanitost a umožňuje spravedlivou hospodářskou soutěž a vznik digitální 
infrastruktury služeb, která zahrnuje přístup každého jednotlivého občana Unie ke 
kvalitní nabídce informací, vzdělávání, vědy a kultury; vyzývá proto Komisi, aby 
intenzivněji usilovala o rovný a nediskriminační přístup k veškerému datovému provozu 
v Unii a ještě jednou kriticky zhodnotila, jaký mají nabídky internetu za nulový tarif 
(zero-rating) vliv na hospodářskou soutěž.


