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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. acht uniforme, in de gehele Unie geldende regels ter bestrijding van haat en 
desinformatie, ter bescherming van kinderen en jongeren, alsmede inzake onlinereclame 
en eerlijke elektronische handel noodzakelijk, en dringt tegelijkertijd erop aan een 
duidelijk onderscheid te maken tussen illegale en schadelijke inhoud enerzijds en 
gevallen van desinformatie anderzijds, aangezien telkens andere regels moeten worden 
toegepast;

2. dringt erop dat illegale inhoud door de aanbieders van platformen niet alleen onverwijld 
wordt gewist zodra deze hiervan kennis hebben genomen, maar dat dit ook aan de 
rechtshandhavingsinstanties wordt gemeld en dat, met het oog op eventuele 
strafvervolging, voortdurend de hiervoor noodzakelijke metagegevens worden 
doorgeven;

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de bescherming en bevordering van de vrijheid en 
verscheidenheid van meningen, informatie, de pers en vormen van culturele expressie, 
alsmede de bescherming van het privékarakter van communicatie tussen individuele 
personen de basis vormen van een op vrijheid gerichte democratie en dat dit ook online 
onbeperkt van toepassing is; vraagt derhalve dat de inzet van alle technologisch 
mogelijke middelen ter bestrijding van schadelijke of illegale inhoud op het internet in 
deze zin een voorafgaande grondwettelijke toetsing moet doorstaan en keert zich 
derhalve tegen controles vooraf van inhoud als een buitensporig middel;

4. onderstreept dat de openbare, net- en technologisch neutrale toegang tot het internet een 
bijzondere wettelijke bescherming moet genieten, omdat hij de basis vormt voor de 
noodzakelijke interoperabiliteit van diensten en systemen, zorgt voor verscheidenheid, 
eerlijke mededinging, en het creëren van een digitale diensteninfrastructuur mogelijk 
maakt waartoe ook de toegang van elke burger van de Unie tot een kwalitatief goed 
aanbod van informatie, opleiding, wetenschap en cultuur behoort; dringt er derhalve bij 
de Commissie op aan zich meer in te zetten voor de gelijke, niet-discriminerende 
behandeling van het gehele gegevensverkeer in de Unie, en de weerslag van 
aanbiedingen tegen nultarief op de mededinging in de Unie andermaal kritisch onder de 
loep te nemen.


