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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at der er behov for ensartede EU-regler til bekæmpelse af had og 
desinformation, til beskyttelse af børn og mindreårige samt for onlinereklamer og fair e-
handel, og opfordrer samtidig til, at der foretages en streng sondring mellem på den ene 
side ulovligt indhold og på den anden side skadeligt indhold, såsom tilfældene med 
desinformation, eftersom reglerne, der finder anvendelse herpå, er forskellige;

2. opfordrer til, at ulovligt indhold ikke blot omgående slettes af platformsoperatørerne, så 
snart disse får kendskab hertil, men også til, at de metadata, som er nødvendige i 
forbindelse med en eventuel yderligere retsforfølgning, løbende fremsendes til de 
retshåndhævende myndigheder;

3. henviser udtrykkeligt til, at beskyttelse og fremme af frihed og pluralisme hvad angår 
meninger, information, pressen og kulturelle udtryksformer samt beskyttelse af 
privatlivets fred i forbindelse med kommunikationen mellem privatpersoner udgør 
grundlaget for det liberale demokrati, og at dette gælder fuldt ud online; kræver derfor, 
at ethvert teknologisk muligt middel til bekæmpelse af skadeligt eller ulovligt indhold 
på internettet skal kunne leve op til en forudgående grundig forfatningsmæssig kontrol, 
og afviser derfor forudgående kontrol af indhold som uforholdsmæssig;

4. understreger, at den åbne net- og teknologineutrale adgang til internettet skal være 
specifikt beskyttet ved lov, eftersom den udgør grundlaget for den nødvendige 
interoperabilitet mellem tjenester og systemer, sikrer mangfoldighed, muliggør fair 
konkurrence og skabelse af en digitaltjenesteinfrastruktur, der omfatter adgang til 
information, uddannelse, videnskab og kultur for alle EU-borgere; opfordrer derfor 
Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at sikre lige, ikkediskriminerende 
behandling af al datatrafik i Unionen og til at foretage endnu en kritisk gennemgang af 
indvirkningen af tilbud om nulvurdering på konkurrencen i Unionen.


