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Tarkistus 1
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 6, 7, 8, 
11, 13, 22 ja 24 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 6, 7, 8, 
11, 13, 21, 22, 23, 24, 25 ja 26 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 6, 7, 8, 
11, 13, 22 ja 24 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 6, 7, 8, 
11, 13, 21, 22, 24 ja 38 artiklan,

Or. en

Tarkistus 3
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen 

– ottaa huomioon luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen 
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tietosuoja-asetus)2, tietosuoja-asetus, GDPR)2,

_________________ _________________
2 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1. 2 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 4
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/13/EU 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
direktiivi)3a,
_________________
3A EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1–24

Or. en

Tarkistus 5
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon direktiivin (EU) 
2018/1808 audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
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direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien 
markkinarealiteettien vuoksi;

Or. en

Tarkistus 6
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun 
direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi) 
muuttamisesta vaihtuvien 
markkinarealiteettien vuoksi 
14. marraskuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(EU) 2018/18081a;
_________________
1A EUVL L 303, 28.11.2018, s. 69–92

Or. en

Tarkistus 7
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite:

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 

Poistetaan.
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korvaamisesta 13. joulukuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/93/EU4,
_________________
4 EYVL L 335. 17.12.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 8
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite:

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 
korvaamisesta 13. joulukuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/93/EU4,

Poistetaan.

_________________
4 EYVL L 335. 17.12.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 9
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tekijänoikeudesta 
ja lähioikeuksista digitaalisilla 
sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 
2001/29/EY muuttamisesta 
17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/790 (’tekijänoikeusdirektiivi’)1 a,
_________________
1 a EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92.

Or. fr

Tarkistus 10
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tekijänoikeudesta 
ja lähioikeuksista digitaalisilla 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin (EU) 
2019/790;

Or. en

Tarkistus 11
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 1. maaliskuuta 
2018 annetun komission suosituksen 
toimenpiteistä laittoman verkkosisällön 
torjumiseksi (C(2018)1177 final),

Or. en

Tarkistus 12
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon unionin 
tuomioistuimen 24 marraskuuta 2011 
asiassa C-70/10 antaman tuomion 5 a,
_________________
5 a Unionin tuomioistuimen tuomio 24. 
marraskuuta 2011, Scarlet Extended SA 
vastaan Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

Or. en

Tarkistus 13
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Europolin 18. 
syyskuuta 2018 antaman internetissä 
harjoitettavaa järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion 
(Internet Organised Crime Threat 
Assessment (IOCTA);

Or. en

Tarkistus 14
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon unionin 
tuomioistuimen 3. lokakuuta 2019 asiassa 
C-18/18 antaman tuomion5,

Poistetaan.

_________________
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5 Unionin tuomioistuimen tuomio 3. 
lokakuuta 2019, Eva Glawischnig-
Piesczek vastaan Facebook Ireland 
Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Tarkistus 15
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon unionin 
tuomioistuimen 3. lokakuuta 2019 asiassa 
C-18/18 antaman tuomion5 ,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen asian kannalta 
merkityksellisen oikeuskäytännön,

_________________
5 Unionin tuomioistuimen tuomio 3. 
lokakuuta 2019, Eva Glawischnig-
Piesczek vastaan Facebook Ireland 
Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Tarkistus 16
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. katsoo, että perusoikeudet, kuten 
yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, 
syrjimättömyyden periaate sekä sanan- ja 
tiedonvapaus, on sisällytettävä 
menestyksekkään ja pysyvän digitaalisia 
palveluja koskevan eurooppalaisen 
politiikan ytimeen; katsoo, että nämä 
oikeudet on otettava huomioon sekä lain 
kirjaimessa että niiden täytäntöönpanon 
hengessä;
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Or. en

Tarkistus 17
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. johdanto-osan A a. kohta katsoo, 
että käyttäjien luottamuksen voivat 
saavuttaa vain digitaaliset palvelut, jotka 
kunnioittavat heidän perusoikeuksiaan, 
millä varmistetaan sekä palvelujen 
käyttöönotto että yritysten kilpailuetu ja 
vakaat liiketoimintamallit;

Or. en

Tarkistus 18
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kaikkiin 
digitaalisten palvelujen tarjoajiin EU:n 
alueella sovellettavat tietosuojasäännöt 
päivitettiin äskettäin ja yhdenmukaistettiin 
yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa koko 
EU:ssa;

B. ottaa huomioon, että kaikkiin 
digitaalisten palvelujen tarjoajiin EU:n 
alueella sovellettavat tietosuojasäännöt 
päivitettiin äskettäin ja yhdenmukaistettiin 
yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa koko 
EU:ssa; ottaa huomioon, että digitaalisia 
palveluja koskevaa säädöstä olisi 
sovellettava rajoittamatta yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa ja muissa 
asiakirjoissa, kuten 
tekijänoikeusdirektiivissä, vahvistettuja 
sääntöjä;

Or. fr
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Tarkistus 19
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kaikkiin 
digitaalisten palvelujen tarjoajiin EU:n 
alueella sovellettavat tietosuojasäännöt 
päivitettiin äskettäin ja yhdenmukaistettiin 
yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa koko 
EU:ssa;

B. ottaa huomioon, että kaikkiin 
digitaalisten palvelujen tarjoajiin EU:n 
alueella sovellettavat tietosuojasäännöt 
päivitettiin äskettäin ja yhdenmukaistettiin 
yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa koko 
EU:ssa, ja katsoo, että sen 
täytäntöönpanoa on vahvistettava;

Or. en

Tarkistus 20
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla annetussa direktiivissä 
vahvistettuja sähköisen viestinnän alan 
yksityisyyden suojaa koskevia sääntöjä 
tarkistetaan parhaillaan,

Or. en

Tarkistus 21
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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B a. ottaa huomioon, että sähköisen 
viestinnän tietosuojasäännöt, jotka 
kattavat osan käsiteltävistä digitaalisista 
palveluista, kuuluvat sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin 
soveltamisalaan ja että niitä 
yhdenmukaistetaan edelleen sähköisen 
viestinnän tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 22
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen 
tai verkkoalustojen kautta jaetun käyttäjien 
tuottaman sisällön, haitallinen ja laiton 
sisältö mukaan lukien, määrä on kasvanut 
eksponentiaalisesti;

C. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen 
tai verkkoalustojen kautta jaetun käyttäjien 
tuottaman sisällön, haitallinen ja laiton 
sisältö, kuten lapsen seksuaalista 
hyväksikäyttöä kuvaavat verkkokuvat 
mukaan lukien, määrä on kasvanut 
eksponentiaalisesti ennennäkemättömällä 
tahdilla;

Or. en

Tarkistus 23
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen 
tai verkkoalustojen kautta jaetun käyttäjien 
tuottaman sisällön, haitallinen ja laiton 
sisältö mukaan lukien, määrä on kasvanut 
eksponentiaalisesti;

C. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen 
tai verkkoalustojen kautta jaetun 
palvelutarjonnan ja käyttäjien toimien, 
laittomat palvelut ja toimet mukaan lukien, 
määrä on kasvanut eksponentiaalisesti;
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Or. en

Tarkistus 24
Kris Peeters, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
pilvipalvelujen tai verkkoalustojen kautta 
jaetun käyttäjien tuottaman sisällön, 
haitallinen ja laiton sisältö mukaan lukien, 
määrä on kasvanut eksponentiaalisesti;

C. ottaa huomioon, että 
verkkoalustojen, mukaan lukien 
pilvipalvelujen, kautta jaetun käyttäjien 
tuottaman sisällön, haitallinen ja laiton 
sisältö mukaan lukien, määrä on kasvanut 
eksponentiaalisesti;

Or. en

Tarkistus 25
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen 
tai verkkoalustojen kautta jaetun käyttäjien 
tuottaman sisällön, haitallinen ja laiton 
sisältö mukaan lukien, määrä on kasvanut 
eksponentiaalisesti;

C. ottaa huomioon, että kaikenlaisen 
pilvipalvelujen tai verkkoalustojen kautta 
jaetun käyttäjien tuottaman sisällön, laiton 
sisältö mukaan lukien, määrä on kasvanut 
eksponentiaalisesti;

Or. en

Tarkistus 26
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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C. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen 
tai verkkoalustojen kautta jaetun käyttäjien 
tuottaman sisällön, haitallinen ja laiton 
sisältö mukaan lukien, määrä on 
kasvanut eksponentiaalisesti;

C. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen 
tai verkkoalustojen kautta jaetun laillisen 
ja laittoman sisällön jakaminen on 
helpottunut kehittyneiden teknologioiden 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 27
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että 
henkilötietojen käyttöä yksilölliseen 
profilointiin ja sen myöhempää 
uudelleenkäsittelyä voidaan louhia, 
vaikka yksilöiden digitaalisista jäljistä 
kerättäisiin ilmeisen viattomia tietoja, 
siten, että voidaan luoda tietoja, joiden 
avulla voidaan osoittaa erittäin tarkasti 
erittäin intiimejä henkilötietoja, erityisesti 
kun nämä tiedot yhdistetään muihin 
tietojoukkoihin;

Or. en

Tarkistus 28
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että sosiaalinen 
media ja muut sisällön jakelualustat 
käyttävät profilointitekniikoita sisällön 
sekä mainoksien kohdentamiseen ja 
levittämiseen; ottaa huomioon, että 
automatisoidut algoritmit päättävät, miten 
kolmansien osapuolten sisältöä 
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käsitellään, priorisoidaan, jaetaan ja 
poistetaan verkkoalustoilla, myös 
poliittisten ja vaalikampanjoiden aikana;

Or. en

Tarkistus 29
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että 
disinformaation yleistymistä, jopa 
verkkopropagandaa, ovat tukeneet alustat, 
joiden liiketoimintamalli perustuu 
käyttäjätietojen keräämisestä ja 
analysoinnista saatavaan hyötyyn; ottaa 
huomioon, että näin ollen levitettävissä 
olevan sensaatiomaisen sisällön 
edistäminen on osa niiden 
liiketoimintalogiikkaa ja kehottaa niitä 
tuottamaan enemmän liikennettä ja 
”klikkejä” ja näin tuottamaan enemmän 
profiloivaa tietoa ja siten enemmän 
voittoa;

Or. en

Tarkistus 30
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C d. ottaa huomioon, että Cambridge 
Analytican ja Facebookin skandaalit 
paljastivat, miten käyttäjätietoja oli 
käytetty tiettyjen äänestäjien 
mikrokohdentamiseen poliittisella 
mainonnalla ja toisinaan jopa 
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kohdennetulla disinformaatiolla, mikä 
osoittaa verkkoalustojen 
läpinäkymättömän tietojen käsittelyn 
vaaran;

Or. en

Tarkistus 31
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C e. ottaa huomioon, että algoritmien 
laaja käyttö sisällön suodatuksessa ja 
sisällön poistoprosesseissa herättää myös 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä 
huolenaiheita sekä laillisuutta, 
legitiimiyttä ja suhteellisuutta koskevia 
kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 32
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että pienellä 
määrällä pääasiassa Euroopan ulkopuolisia 
palveluntarjoajia on huomattava 
markkinavoima ja ne vaikuttavat 
yksilöiden, eurooppalaisten yhteiskuntien 
ja demokratioiden oikeuksiin ja 
vapauksiin;

D. ottaa huomioon, että pienellä 
määrällä pääasiassa Euroopan ulkopuolisia 
suuria palveluntarjoajia on kasvava 
valmius vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen 
ja ne vaikuttavat yksilöiden, 
eurooppalaisten yhteiskuntien ja 
demokratioiden oikeuksiin ja vapauksiin; 
toteaa, että erityisesti suurten alustojen 
päätöksillä voi olla kauaskantoisia 
vaikutuksia sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden 
harjoittamiseen sekä tiedotusvälineiden 
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vapauteen ja moniarvoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 33
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että pienellä 
määrällä pääasiassa Euroopan ulkopuolisia 
palveluntarjoajia on huomattava 
markkinavoima ja ne vaikuttavat 
yksilöiden, eurooppalaisten yhteiskuntien 
ja demokratioiden oikeuksiin ja 
vapauksiin;

D. ottaa huomioon, että pienellä 
määrällä pääasiassa Euroopan ulkopuolisia 
palveluntarjoajia on markkinamonopoli ja 
ne vaikuttavat yksilöiden, eurooppalaisten 
yhteiskuntien ja demokratioiden oikeuksiin 
ja vapauksiin, mikä antaa niille myös 
valtavan vaikutusvallan kaikkien yhteisön 
maiden ja niiden kansalaisten toimintaan;

Or. pl

Tarkistus 34
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että pienellä 
määrällä pääasiassa Euroopan ulkopuolisia 
palveluntarjoajia on huomattava 
markkinavoima ja ne vaikuttavat 
yksilöiden, eurooppalaisten yhteiskuntien 
ja demokratioiden oikeuksiin ja 
vapauksiin;

D. ottaa huomioon, että pienellä 
määrällä pääasiassa Euroopan ulkopuolisia 
palveluntarjoajia on huomattava 
markkinavoima ja ne vaikuttavat 
yksilöiden, eurooppalaisten yhteiskuntien 
ja demokratioiden oikeuksiin ja 
vapauksiin; katsoo, että tällaisten 
palveluntarjoajien on noudatettava yleistä 
tietosuoja-asetusta tarjotessaan palveluja 
unionissa:

Or. en
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Tarkistus 35
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että pienellä 
määrällä pääasiassa Euroopan ulkopuolisia 
palveluntarjoajia on huomattava 
markkinavoima ja ne vaikuttavat 
yksilöiden, eurooppalaisten yhteiskuntien 
ja demokratioiden oikeuksiin ja 
vapauksiin;

D. ottaa huomioon, että pienellä 
määrällä pääasiassa Euroopan ulkopuolisia 
palveluntarjoajia on huomattava 
markkinavoima palveluntoimittamisessa ja 
tietojen, palvelujen ja tuotteiden 
esittämistavassa ja ne näin ollen 
vaikuttavat yksilöiden ja eurooppalaisten 
yhteiskuntien oikeuksiin ja vapauksiin;

Or. en

Tarkistus 36
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että haitallisen ja 
laittoman verkkosisällön torjumiseen 
tähtäävässä poliittisessa lähestymistavassa 
EU:ssa on tähän mennessä keskitytty 
pääasiassa vapaaehtoiseen yhteistyöhön, 
mutta yhä useammat jäsenvaltiot ovat 
hyväksymässä kansallista lainsäädäntöä 
laittomaan sisältöön puuttumiseksi;

E. ottaa huomioon, että haitallisen ja 
laittoman verkkosisällön torjumiseen 
tähtäävässä poliittisessa lähestymistavassa 
EU:ssa on tähän mennessä keskitytty 
pääasiassa vapaaehtoiseen yhteistyöhön, 
mutta yhä useammat jäsenvaltiot ovat 
hyväksymässä kansallista lainsäädäntöä 
laittomaan sisältöön puuttumiseksi, ja 
tietynlaiseen sisältöön puuttumista 
koskevat säännökset sisällytettiin 
viimeaikaiseen alakohtaiseen 
lainsäädäntöön EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 37
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Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että haitallisen ja 
laittoman verkkosisällön torjumiseen 
tähtäävässä poliittisessa lähestymistavassa 
EU:ssa on tähän mennessä keskitytty 
pääasiassa vapaaehtoiseen yhteistyöhön, 
mutta yhä useammat jäsenvaltiot ovat 
hyväksymässä kansallista lainsäädäntöä 
laittomaan sisältöön puuttumiseksi;

E. ottaa huomioon, että laittoman 
verkkosisällön torjumiseen tähtäävässä 
poliittisessa lähestymistavassa EU:ssa on 
tähän mennessä keskitytty pääasiassa 
vapaaehtoiseen yhteistyöhön, mutta yhä 
useammat jäsenvaltiot ovat hyväksymässä 
kansallista lainsäädäntöä laittomaan 
sisältöön puuttumiseksi ilman 
yhdenmukaistamista;

Or. en

Tarkistus 38
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että haitallisen ja 
laittoman verkkosisällön torjumiseen 
tähtäävässä poliittisessa lähestymistavassa 
EU:ssa on tähän mennessä keskitytty 
pääasiassa vapaaehtoiseen yhteistyöhön, 
mutta yhä useammat jäsenvaltiot ovat 
hyväksymässä kansallista lainsäädäntöä 
laittomaan sisältöön puuttumiseksi;

E. ottaa huomioon, että haitallisen ja 
laittoman verkkotoiminnan torjumiseen 
tähtäävässä poliittisessa lähestymistavassa 
EU:ssa on tähän mennessä keskitytty 
pääasiassa vapaaehtoiseen yhteistyöhön, 
mutta yhä useammat jäsenvaltiot ovat 
hyväksymässä kansallista lainsäädäntöä 
laittomaan sisältöön puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 39
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että haitallisen ja 
laittoman verkkosisällön torjumiseen 
tähtäävässä poliittisessa lähestymistavassa 
EU:ssa on tähän mennessä keskitytty 
pääasiassa vapaaehtoiseen yhteistyöhön, 
mutta yhä useammat jäsenvaltiot ovat 
hyväksymässä kansallista lainsäädäntöä 
laittomaan sisältöön puuttumiseksi;

E. ottaa huomioon, että laittoman 
verkkosisällön torjumiseen tähtäävässä 
lähestymistavassa EU:ssa nojaudutaan 
tuomioistuinten määräämiin sisältöjen 
poistoihin, mutta yhä useammat 
jäsenvaltiot ovat hyväksymässä lisää 
kansallista lainsäädäntöä laittomaan 
sisältöön puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 40
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että verkossa 
esiintyvä vihapuhe ja disinformaatio ovat 
yleistyneet viime vuosina, koska yksilöt ja 
häiritsevät toimijat käyttävät 
verkkoalustoja vihaa aiheuttavien tai 
väärien tietojen levittämiseen; toteaa, että 
tämä vahingoittaa yhteistä yleistä etua, 
koska haitallinen sisältö heikentää 
kunnioittavaa ja rehellistä julkista 
keskustelua ja uhkaa yleistä 
turvallisuutta, koska verkossa esiintyvä 
vihapuhe voi yllyttää todelliseen 
väkivaltaan;

Or. en

Tarkistus 41
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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E b. ottaa huomioon, että vihapuhetta 
ja disinformaatiota käytetään yhä 
enemmän välineinä, joilla voidaan lisätä 
yhteiskunnan polarisoitumista, jota 
puolestaan käytetään hyväksi poliittisia 
tarkoitusperiä varten; katsoo, että näiden 
ilmiöiden torjuminen on erittäin tärkeää 
ei pelkästään ihmisoikeuksien vaan myös 
oikeusvaltion ja demokratian 
puolustamisen kannalta EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 42
Nadine Morano

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että jotkin 
haitallisen sisällön muodot voivat olla 
laillisia, mutta siitä huolimatta ne 
vahingoittavat yhteiskuntaa tai 
demokratiaa, kuten esimerkiksi 
läpinäkymätön poliittinen mainonta ja 
covid-19-taudin syitä ja parannuskeinoja 
koskeva disinformaatio;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 43
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että jotkin 
haitallisen sisällön muodot voivat olla 
laillisia, mutta siitä huolimatta ne 
vahingoittavat yhteiskuntaa tai 
demokratiaa, kuten esimerkiksi 

F. ottaa huomioon, että jotkin 
haitallisen sisällön muodot voivat olla 
laillisia, mutta siitä huolimatta ne 
vahingoittavat yhteiskuntaa tai 
demokratiaa;
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läpinäkymätön poliittinen mainonta ja 
covid-19-taudin syitä ja parannuskeinoja 
koskeva disinformaatio;

Or. pl

Tarkistus 44
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että jotkin 
haitallisen sisällön muodot voivat olla 
laillisia, mutta siitä huolimatta ne 
vahingoittavat yhteiskuntaa tai 
demokratiaa, kuten esimerkiksi 
läpinäkymätön poliittinen mainonta ja 
covid-19-taudin syitä ja parannuskeinoja 
koskeva disinformaatio;

F. ottaa huomioon, että jotkin sisällön 
muodot ovat laillisia, mutta siitä huolimatta 
ne vahingoittavat yhteiskuntaa tai 
demokratiaa, kuten esimerkiksi 
läpinäkymätön poliittinen mainonta;

Or. en

Tarkistus 45
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että jotkin 
haitallisen sisällön muodot voivat olla 
laillisia, mutta siitä huolimatta ne 
vahingoittavat yhteiskuntaa tai 
demokratiaa, kuten esimerkiksi 
läpinäkymätön poliittinen mainonta ja 
covid-19-taudin syitä ja parannuskeinoja 
koskeva disinformaatio;

F. ottaa huomioon, että jotkin 
haitalliset sisällöt voivat vahingoittaa 
yhteiskuntaa tai demokratiaa, mutta olla 
silti laillisia, kuten esimerkiksi 
läpinäkymätön poliittinen mainonta ja 
covid-19-taudin syitä ja parannuskeinoja 
koskeva disinformaatio;

Or. en



AM\1208140FI.docx 23/141 PE653.762v02-00

FI

Tarkistus 46
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että jotkin 
haitallisen sisällön muodot voivat olla 
laillisia, mutta siitä huolimatta ne 
vahingoittavat yhteiskuntaa tai 
demokratiaa, kuten esimerkiksi 
läpinäkymätön poliittinen mainonta ja 
covid-19-taudin syitä ja parannuskeinoja 
koskeva disinformaatio;

F. ottaa huomioon, että jotkin sisällön 
muodot voivat olla laillisia, mutta siitä 
huolimatta ne vahingoittavat yhteiskuntaa 
tai demokratiaa, kuten esimerkiksi 
läpinäkymätön poliittinen mainonta ja 
covid-19-taudin syitä ja parannuskeinoja 
koskeva disinformaatio;

Or. en

Tarkistus 47
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
riittävää avoimuutta siitä, miten alustat 
käsittelevät laitonta ja haitallista sisältöä; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa ei 
takaa perusoikeuksien noudattamista;

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
legitimiteettiä tai riittävää avoimuutta tai 
asianmukaista tietoa siitä, miten alustat 
käsittelevät laitonta sisältöä ja sisältöä, 
joka poistetaan sääntöjen rikkomisen 
vuoksi; katsoo, että tällainen 
lähestymistapa ei takaa perusoikeuksien 
noudattamista ja aiheuttaa liiallisen 
puuttumisen sananvapauteen ja luo 
ongelmallisen tilanteen, jossa 
lainvalvontavastuut siirretään yksityisille 
osapuolille;

Or. en
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Tarkistus 48
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
riittävää avoimuutta siitä, miten alustat 
käsittelevät laitonta ja haitallista sisältöä; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa ei 
takaa perusoikeuksien noudattamista;

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
riittävää avoimuutta, vastuuvelvollisuutta 
ja valvontaa siitä, miten alustat käsittelevät 
laitonta sisältöä ja miten ne yleisesti 
kuratoivat sisältöä; katsoo, että tällaiset 
lähestymistavat eivät takaa 
perusoikeuksien noudattamista;

Or. en

Tarkistus 49
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
riittävää avoimuutta siitä, miten alustat 
käsittelevät laitonta ja haitallista sisältöä; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa ei 
takaa perusoikeuksien noudattamista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 50
Moritz Körner
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
riittävää avoimuutta siitä, miten alustat 
käsittelevät laitonta ja haitallista sisältöä; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa ei 
takaa perusoikeuksien noudattamista;

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
välttämättä tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
riittävää avoimuutta siitä, miten alustat 
käsittelevät laitonta ja haitallista sisältöä; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa ei 
välttämättä takaa perusoikeuksien 
noudattamista;

Or. en

Tarkistus 51
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
riittävää avoimuutta siitä, miten alustat 
käsittelevät laitonta ja haitallista sisältöä; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa ei 
takaa perusoikeuksien noudattamista;

G. katsoo, että alustojen puhtaasti 
itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa ei 
tarjoa viranomaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle ja käyttäjille 
riittävää avoimuutta siitä, miten alustat 
käsittelevät laitonta toimintaa; katsoo, että 
tällainen lähestymistapa ei takaa 
perusoikeuksien noudattamista;

Or. en

Tarkistus 52
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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H. katsoo, että EU:ssa sijaitsevien eri 
valvontaelinten suorittamaa alustojen 
viranomaisvalvontaa olisi koordinoitava 
horisontaalisesti;

H. katsoo, että valvontaa tehdään 
alakohtaisesti EU:ssa; katsoo, että EU:ssa 
sijaitsevien eri valvontaelinten suorittamaa 
viranomaisvalvontaa olisi koordinoitava 
enemmän ja kattavammin, mikä olisi 
hyödyllistä;

Or. en

Tarkistus 53
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että yhtenäisten ja avointen 
menettelyllisten takeiden puuttuminen 
koko EU:ssa muodostaa keskeisen esteen 
henkilöille, joihin laiton verkkosisältö 
vaikuttaa, ja sisällöntarjoajille, jotka 
haluavat käyttää oikeuksiaan;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 54
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että yhtenäisten ja avointen 
menettelyllisten takeiden puuttuminen 
koko EU:ssa muodostaa keskeisen esteen 
henkilöille, joihin laiton verkkosisältö 
vaikuttaa, ja sisällöntarjoajille, jotka 
haluavat käyttää oikeuksiaan;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 55
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että yhtenäisten ja avointen 
menettelyllisten takeiden puuttuminen 
koko EU:ssa muodostaa keskeisen esteen 
henkilöille, joihin laiton verkkosisältö 
vaikuttaa, ja sisällöntarjoajille, jotka 
haluavat käyttää oikeuksiaan;

I. katsoo, että yhtenäisten ja avointen 
menettelyllisten takeiden puuttuminen 
koko EU:ssa muodostaa keskeisen esteen 
henkilöille, joihin laiton verkkotoiminta 
vaikuttaa, mukaan lukien käyttäjät, ja 
sisällöntarjoajille, jotka haluavat käyttää 
oikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 56
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että vankkojen julkisten 
tietojen puute laittoman ja haitallisen 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta aiheuttaa 
vastuuvelvollisuusvajeen;

J. katsoo, että vankkojen julkisten 
tietojen puute laittoman ja haitallisen 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta aiheuttaa 
vastuuvelvollisuusvajeen sekä yksityisellä 
että julkisella sektorilla; tähän sisältyvät 
algoritmiprosessien käyttö ja lähdekoodit 
sekä se, miten alustoilla puututaan 
sisällön virheelliseen poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 57
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että vankkojen julkisten 
tietojen puute laittoman ja haitallisen 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta aiheuttaa 
vastuuvelvollisuusvajeen;

J. katsoo, että vankkojen julkisten 
tietojen puute laittoman ja haitallisen 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta sekä internetalustojen ja -
palvelujen asianmukaisen avoimuuden 
puute niiden käyttämissä algoritmeissa 
aiheuttaa vastuuvelvollisuusvajeen;

Or. pl

Tarkistus 58
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että vankkojen julkisten 
tietojen puute laittoman ja haitallisen 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta aiheuttaa 
vastuuvelvollisuusvajeen;

J. katsoo, että vertailukelpoisten ja 
vankkojen julkisten tietojen puute 
laittoman ja haitallisen verkkosisällön 
esiintyvyydestä ja sekä tuomioistuimen 
valtuuttamasta että itsesääntelyn vuoksi 
toteutetusta poistamisesta aiheuttaa 
avoimuus- ja vastuuvelvollisuusvajeen;

Or. en

Tarkistus 59
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että vankkojen julkisten 
tietojen puute laittoman ja haitallisen 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta aiheuttaa 
vastuuvelvollisuusvajeen;

J. katsoo, että vankkojen julkisten 
tietojen puute toimivaltaisten 
viranomaisten ilmoituksista ja 
seurannasta sekä tiedot laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta aiheuttaa 
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vastuuvelvollisuusvajeen;

Or. en

Tarkistus 60
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että värilliset 
ihmiset, etnisiin tai kielellisiin 
vähemmistöihin kuuluvat tai niihin 
samaistettavat henkilöt, 
turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat, 
hlbtiq-henkilöt ja naiset kärsivät usein 
syrjivän vihapuheen, kiusaamisen, 
uhkailun ja syyttelyn suuresta määrästä 
verkossa, ja heillä on suuri riski joutua 
niin kutsuttujen ”paskamyrskyjen” 
kohteeksi;

Or. en

Tarkistus 61
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J b. ottaa huomioon, että 
automatisoidussa päätöksenteossa tai 
profiloinnissa käytetyt algoritmit toistavat 
usein olemassa olevia syrjiviä malleja 
yhteiskunnassa, mikä johtaa suureen 
vaaraan, että syrjintä pahenee niiden 
henkilöiden osalta, jotka kärsivät jo nyt 
syrjinnästä;

Or. en
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Tarkistus 62
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että teknologian 
kehitys on vaikuttanut lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön verkossa; 
ottaa huomioon, että verkossa levitettävän 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvän materiaalin valtava määrä 
asettaa vakavia haasteita työlle, jolla 
pyritään paljastamaan hyväksikäyttö ja 
tutkimaan tapaukset sekä ennen kaikkea 
tunnistamaan uhrit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että teknologian 
kehitys on vaikuttanut lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön verkossa; 
ottaa huomioon, että verkossa levitettävän 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvän materiaalin valtava määrä 
asettaa vakavia haasteita työlle, jolla 
pyritään paljastamaan hyväksikäyttö ja 
tutkimaan tapaukset sekä ennen kaikkea 
tunnistamaan uhrit;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 64
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että teknologian 
kehitys on vaikuttanut lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön verkossa; ottaa huomioon, 
että verkossa levitettävän lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin valtava määrä asettaa vakavia 
haasteita työlle, jolla pyritään paljastamaan 
hyväksikäyttö ja tutkimaan tapaukset sekä 
ennen kaikkea tunnistamaan uhrit;

K. ottaa huomioon, että teknologian 
kehitys on vaikuttanut lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön verkossa; ottaa huomioon, 
että verkossa levitettävän lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin valtava määrä asettaa vakavia 
haasteita työlle, jolla pyritään paljastamaan 
hyväksikäyttö ja tutkimaan tapaukset sekä 
ennen kaikkea tunnistamaan uhrit; ottaa 
huomioon, että Europolin mukaan1 a 
lapsipornoa sisältävän materiaalin 
leviäminen verkossa on kasvanut 
106 prosenttia covid-19-taudin 
aiheuttaman kriisin aikana;
_________________
1 a Catherine de Bolle, Europolin johtaja, 
Euroopan parlamentin 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnassa käydyssä 
keskustelussa 18. toukokuuta 2020.

Or. fr

Tarkistus 65
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että teknologian 
kehitys on vaikuttanut lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön verkossa; ottaa huomioon, 
että verkossa levitettävän lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin valtava määrä asettaa vakavia 
haasteita työlle, jolla pyritään paljastamaan 

K. ottaa huomioon, että teknologian 
kehitys, kuten päästä-päähän-salauksen 
ja pimeän verkon käytön lisääntyminen, 
on vaikuttanut lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön verkossa; ottaa huomioon, 
että verkossa levitettävän lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
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hyväksikäyttö ja tutkimaan tapaukset sekä 
ennen kaikkea tunnistamaan uhrit;

materiaalin valtava määrä asettaa vakavia 
haasteita työlle, jolla pyritään paljastamaan 
hyväksikäyttö ja tutkimaan tapaukset sekä 
ennen kaikkea tunnistamaan uhrit;

Or. en

Tarkistus 66
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että teknologian 
kehitys on vaikuttanut lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön verkossa; ottaa huomioon, 
että verkossa levitettävän lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin valtava määrä asettaa vakavia 
haasteita työlle, jolla pyritään paljastamaan 
hyväksikäyttö ja tutkimaan tapaukset sekä 
ennen kaikkea tunnistamaan uhrit;

K. ottaa huomioon, että teknologian 
kehitys on vaikuttanut laittomaan 
sisältöön, kuten lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön verkossa; ottaa huomioon, 
että verkossa levitettävän lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin valtava määrä asettaa vakavia 
haasteita työlle, jolla pyritään paljastamaan 
hyväksikäyttö ja tutkimaan tapaukset sekä 
ennen kaikkea tunnistamaan uhrit;

Or. en

Tarkistus 67
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan sisällön isännöintipalvelun 
tarjoajat voivat käyttää automatisoituja 
hakuvälineitä ja -teknologioita sen 
arvioimiseksi, vastaako sisältö aiemmin 
laittomaksi julistettua sisältöä, minkä 
vuoksi se olisi poistettava jäsenvaltion 

Poistetaan.
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määräyksestä;

Or. en

Tarkistus 68
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan sisällön isännöintipalvelun 
tarjoajat voivat käyttää automatisoituja 
hakuvälineitä ja -teknologioita sen 
arvioimiseksi, vastaako sisältö aiemmin 
laittomaksi julistettua sisältöä, minkä 
vuoksi se olisi poistettava jäsenvaltion 
määräyksestä;

L. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan sisällön isännöintipalvelun 
tarjoajat voivat käyttää automatisoituja 
hakuvälineitä ja -teknologioita sen 
arvioimiseksi, vastaako sisältö aiemmin 
laittomaksi julistettua sisältöä, kunhan se 
ei johda yleisesti sen tallentamien tietojen 
seurantaan tai direktiivin 2000/31 15 
artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
laittomaan toimintaan viittaavien 
tosiseikkojen tai olosuhteiden aktiiviseen 
etsimiseen; katsoo, että tällainen sisältö 
olisi poistettava jäsenvaltion 
tuomioistuimen määräyksestä;

Or. en

Tarkistus 69
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan sisällön isännöintipalvelun 
tarjoajat voivat käyttää automatisoituja 
hakuvälineitä ja -teknologioita sen 
arvioimiseksi, vastaako sisältö aiemmin 
laittomaksi julistettua sisältöä, minkä 

L. ottaa huomioon, että automaattiset 
hakuvälineet ja -tekniikat sen 
arvioimiseksi, vastaako sisältö aiemmin 
lainvastaisesti ilmoitettua sisältöä, ovat 
epäluotettavia eivätkä tarjoa riittävää 
suojaa sananvapaudelle ja 
kansalaisvapauksille verkossa; katsoo, 



PE653.762v02-00 34/141 AM\1208140FI.docx

FI

vuoksi se olisi poistettava jäsenvaltion 
määräyksestä;

että kaikkia pyrkimyksiä suodattaa 
sisältöä ennakoivasti olisi rajoitettava ja 
sisällön automaattinen poistaminen on 
aina toteutettava ihmisen valvonnassa ja 
toiminnassa;

Or. pl

Tarkistus 70
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan sisällön isännöintipalvelun 
tarjoajat voivat käyttää automatisoituja 
hakuvälineitä ja -teknologioita sen 
arvioimiseksi, vastaako sisältö aiemmin 
laittomaksi julistettua sisältöä, minkä 
vuoksi se olisi poistettava jäsenvaltion 
määräyksestä;

L. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan sisällön isännöintipalvelun 
tarjoajat voivat käyttää automatisoituja 
hakuvälineitä ja -teknologioita sen 
arvioimiseksi, vastaako sisältö aiemmin 
laittomaksi julistettua sisältöä, minkä 
vuoksi se olisi poistettava jäsenvaltion 
määräyksestä, mutta niiden ei tarvitse 
käyttää tällaisia automaattisia välineitä;

Or. en

Tarkistus 71
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. katsoo, että luotettu sähköinen 
tunnistaminen on olennaisen tärkeää 
digitaalisten palvelujen turvallisen 
saatavuuden varmistamiseksi ja 
sähköisten liiketoimien turvallisemman 
toteuttamisen varmistamiseksi; ottaa 
huomioon, että tällä hetkellä vain 15 
jäsenvaltiota on ilmoittanut sähköisen 
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tunnistamisen järjestelmästä rajat 
ylittävää tunnustamista varten asetuksen 
(EU) 910/2014 puitteissa;

Or. en

Tarkistus 72
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että internet ja 
internetalustat ovat edelleen keskeinen 
paikka terroristiryhmien toiminnalle ja 
että niitä käytetään välineenä, jolla 
kylvetään propagandaa, rekrytoidaan ja 
edistetään niiden toimintaa;

Or. pl

Tarkistus 73
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. korostaa, että digitaalipalveluissa 
ja niiden taustalla olevissa algoritmeissa 
on kunnioitettava täysimääräisesti 
perussopimuksissa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia, erityisesti yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaa, syrjimättömyyttä 
sekä sananvapautta ja tiedonvälityksen 
vapautta;

Or. en
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Tarkistus 74
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. korostaa, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien nykyisen vastuujärjestelmän 
uudistamisen on oltava oikeasuhteista, 
sillä ei saa asettaa pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä epäedulliseen asemaan eikä sillä 
saa rajoittaa innovointia, tiedonsaantia ja 
sananvapautta;

Or. en

Tarkistus 75
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
-1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 a. korostaa, että digitaalipalvelujen 
nopea kehitys edellyttää vahvaa 
lainsäädäntökehystä, jolla suojellaan 
yksityisyyttä; korostaa tässä yhteydessä, 
että sen vuoksi kaikissa 
digitaalipalveluissa on noudatettava 
täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä eli Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä (EY) 2002/58 (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi), jota 
tarkistetaan parhaillaan, sekä 
kunnioitettava sananvapautta;

Or. en
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Tarkistus 76
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
-1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 b. korostaa, että yleisessä tietosuoja-
asetuksessa säädetyn tietojen 
minimoinnin periaatteen mukaisesti 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä on vaadittava välittäjiä 
mahdollistamaan niiden palvelujen 
anonyymi käyttö ja niille maksaminen 
anonyymisti aina, kun se on teknisesti 
mahdollista, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen, identiteettivarkauden ja 
muut verkossa kerättyjen henkilötietojen 
väärinkäytön muodot; toteaa, että 
ainoastaan silloin, kun voimassaolevassa 
lainsäädännössä edellytetään, että 
yritysten on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa on säilytettävä oikeus käyttää 
digitaalisia palveluja nimettömästi;

Or. en

Tarkistus 77
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
-1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 c. toteaa, että koska yksilöiden 
toiminnasta verkossa voidaan saada 
syvällistä tietoa heidän 
persoonallisuudestaan, mikä antaa 
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mahdollisuuden heidän 
manipuloimiseensa, digitaalisten 
palvelujen kutakin käyttökertaa koskevien 
henkilötietojen yleisellä ja 
rajoittamattomalla keräämisellä 
puututtaisiin kohtuuttomasti yksityisyyttä 
koskevaan oikeuteen ja henkilötietojen 
suojaan; vahvistaa, että käyttäjillä on 
digitaalisia palveluja käyttäessään oikeus 
kieltäytyä tulemasta kaikkialle ulottuvan 
jäljittämisen kohteiksi; korostaa, että 
viestinnän metadataa koskevan 
oikeuskäytännön hengessä viranomaisille 
on annettava pääsy käyttäjän tilaaja- ja 
metadataan ainoastaan vakavista 
rikoksista epäiltyjen tutkimiseksi ja 
tuomioistuimen etukäteen antamalla 
luvalla;

Or. en

Tarkistus 78
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
-1 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 d. on huolissaan siitä, että 
kertakirjautumispalveluja voidaan käyttää 
käyttäjien seuraamiseen eri alustoilla; 
vastustaa siksi yhtenäisen unionin 
kirjautumisjärjestelmän luomista; 
suosittelee, että palveluntarjoajia, jotka 
tukevat hallitsevan markkinaosuuden 
omistavaa kertakirjautumispalvelua, olisi 
vaadittava tukemaan myös vähintään yhtä 
avointa ja yhteen liitettyä 
henkilöllisyysjärjestelmää, joka perustuu 
muuhun kuin omistusoikeudelliseen 
kehykseen;

Or. en
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Tarkistus 79
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
-1 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 e. korostaa, että keskitettyjen 
verkkojen lukkiutumisvaikutuksen 
poistamiseksi ja kilpailun ja kuluttajien 
valinnanvaran varmistamiseksi 
määräävässä asemassa olevien sosiaalisen 
median palvelujen ja viestintäpalvelujen 
käyttäjille on annettava oikeus alustojen 
väliseen vuorovaikutukseen avointen 
rajapintojen kautta (yhteenliitettävyys); 
korostaa, että näiden käyttäjien on voitava 
olla vuorovaikutuksessa vaihtoehtoisten 
palvelujen käyttäjien kanssa ja että 
vaihtoehtoisten palvelujen käyttäjien 
sallitaan olla vuorovaikutuksessa heidän 
kanssaan;

Or. en

Tarkistus 80
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että laitonta 
verkkosisältöä olisi torjuttava yhtä 
tarmokkaasti kuin laitonta sisältöä verkon 
ulkopuolella;

1. kehottaa komissiota omaksumaan 
sääntelyä koskevan kattavan ja 
räätälöidyn lähestymistavan, jolla 
käsitellään kaikkia verkon ulkopuolella 
olevien toimijoiden ja verkon ulkopuolella 
tarjottujen palvelujen moninaisuudesta 
aiheutuvia haasteita; korostaa erityisesti, 
että uudella horisontaalisella kehyksellä 
olisi eroteltava kaupallisia toimia 
verkkomarkkinapaikoilla ja muita 
välittäjien toimia, joilla on vaikutusta 
sananvapauden ja tiedonvälityksen 
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vapauteen; pitää olennaisena, että 
laittomaan ja lailliseen sisältöön 
sovelletaan erilaista sääntelyä koskevaa 
lähestymistapaa. korostaa, että laitonta 
verkkotoimintaa olisi torjuttava yhtä 
tarmokkaasti kuin laitonta toimintaa 
verkon ulkopuolella ja että kansalaisilla 
tulisi olla samat takeet;

Or. en

Tarkistus 81
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että laitonta 
verkkosisältöä olisi torjuttava yhtä 
tarmokkaasti kuin laitonta sisältöä verkon 
ulkopuolella;

1. korostaa, että laitonta 
verkkosisältöä on pidettävä samana kuin 
laitonta sisältöä verkon ulkopuolella; 
katsoo näin ollen, että kaikkien 
digitaalisia palveluja koskevan lain 
nojalla määrättyjen 
sisällönhallintatoimenpiteiden olisi 
koskettava ainoastaan laitonta sisältöä, 
kuten se on määritelty unionin tai 
kansallisessa lainsäädännössä, eikä 
lainsäädäntötekstiin saisi sisältyä 
oikeudellisesti epämääräisiä ja 
määrittelemättömiä termejä, kuten 
”haitallinen sisältö”, koska tällaisen 
sisällön kohdentaminen vaarantaisi 
vakavasti perusoikeudet ja 
sananvapauden ja saattaisi 
palveluntarjoajat oikeudellisesti 
epäselvään asemaan;

Or. en

Tarkistus 82
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että laitonta 
verkkosisältöä olisi torjuttava yhtä 
tarmokkaasti kuin laitonta sisältöä verkon 
ulkopuolella;

1. korostaa, että laitonta 
verkkosisältöä ja verkkoa hyödyntäviä 
rikoksia, kuten verkossa tapahtuva lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä, olisi 
torjuttava yhtä tarmokkaasti kuin laitonta 
sisältöä ja käyttäytymistä verkon 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 83
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että laitonta 
verkkosisältöä olisi torjuttava yhtä 
tarmokkaasti kuin laitonta sisältöä verkon 
ulkopuolella;

1. korostaa, että laitonta 
verkkosisältöä olisi torjuttava yhtä 
tarmokkaasti ja samoin oikeudellisin 
periaattein kuin laitonta sisältöä verkon 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 84
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. huomauttaa, että digitaalisia 
palveluja koskevassa säädöksessä ei saa 
käyttää oikeudellisesti määrittelemätöntä 
”vahingollisen sisällön” käsitettä, mutta 
sen on puututtava laittoman sisällön 
julkaisemiseen; korostaa, että väärien 
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tietojen levittämistä sosiaalisessa 
mediassa olisi hillittävä antamalla 
käyttäjille mahdollisuus hallita heille 
ehdotettua sisältöä; korostaa, että sisällön 
kuratoiminen käyttäjien toimien 
perusteella edellyttää käyttäjän 
suostumusta; ehdottaa, että sosiaalisten 
verkostojen käyttäjillä olisi oltava oikeus 
nähdä aikajanansa kronologisessa 
järjestyksessä; ehdottaa, että määräävässä 
asemassa olevien alustojen on tarjottava 
käyttäjille rajapinta, jonka avulla he 
voivat valita sisällön kuratoimiseen 
haluamansa ohjelmistot ja palvelut;

Or. en

Tarkistus 85
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a.  korostaa, että nykyisten sähköisen 
kaupankäynnin sääntöjen 
nykyaikaistaminen voi väistämättä 
vaikuttaa perusoikeuksiin, kuten 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan, 
sananvapauteen ja tiedonvälityksen 
vapauteen, tasa-arvoon ja 
syrjimättömyyteen, ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapauteen, 
kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen, 
taiteen ja tieteen vapauteen sekä 
oikeuteen tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; kehottaa siksi 
komissiota olemaan erittäin valppaana 
lähestymistavassaan ja sisällyttämään 
myös kansainväliset ihmisoikeusnormit 
tarkistukseensa;

Or. en
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Tarkistus 86
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. on vakuuttunut siitä, että 
verkkosisällön laillisuudesta päättäminen 
kuuluu ainoastaan demokraattisesti 
vastuulliselle toimivaltaiselle julkiselle 
viranomaiselle;

Or. en

Tarkistus 87
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b.  panee merkille, että nykyinen 
digitaalinen ekosysteemi kannustaa myös 
ongelmalliseen käyttäytymiseen, kuten 
vihapuheeseen ja disinformaatioon; on 
huolissaan siitä, miten kiistanalaisen 
sisällön edistämisestä on tullut avain 
kohdennettuihin mainontaan perustuviin 
liiketoimintamalleihin, joissa 
sensaatiomainen ja polarisoiva sisältö 
maksimoi käyttäjien näyttöajan ja tuottaa 
enemmän profilointitietoja, enemmän 
mainostunteja ja siten enemmän voittoja; 
korostaa, että tämäntyyppisellä 
liiketoimintamallilla voi olla hyvin 
haitallisia ja kielteisiä vaikutuksia paitsi 
yksilöihin ja heidän perusoikeuksiinsa 
myös koko yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 88
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Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että digitaalisen palvelun 
tarjoajat on velvoitettava ottamaan 
käyttäjiensä sisältö verkosta ainoastaan 
silloin, kun demokraattisesti vastuulliset 
toimivaltaiset julkiset viranomaiset 
antavat asiasta riittävästi perustellun 
määräyksen;

Or. en

Tarkistus 89
Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; 
korostaa, että on tärkeä velvollisuus 
varmistaa oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin;

2. korostaa, että digitaalipalvelujen 
nopea kehitys edellyttää vahvaa 
tulevaisuuden vaatimukset huomioon 
ottavaa lainsäädäntökehystä, jolla 
suojellaan henkilötietoja ja yksityisyyttä; 
Korostaa tässä yhteydessä, että sen vuoksi 
kaikissa digitaalipalveluissa on 
noudatettava täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä eli Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)1a ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä (EY) 2002/58 (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi)1 a, jota 
tarkistetaan parhaillaan, sekä 
kunnioitettava sananvapautta ja 
syrjimättömyyttä;
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
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henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (direktiivi 
yksityisyydestä ja sähköisestä viestinnästä) 
(EUVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Tarkistus 90
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja 
EU:lle ja sen jäsenvaltioille; suhtautuu 
myönteisesti näihin etuihin, erityisesti 
tiedonsaannin parantamiseen ja 
sananvapauden vahvistamiseen; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

Or. en

Tarkistus 91
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia, kuten sananvapautta, 
tiedonsaannin vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta, ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

Or. en

Tarkistus 92
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa ja jossa 
taataan verkkoa käyttävien kansalaisten 
digitaalinen turvallisuus; vaatii toimilta 
tasoa, joka perustuu tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin;

Or. fr

Tarkistus 93
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat etuja EU:lle ja sen 
jäsenvaltioille; korostaa, että on tärkeä 
velvollisuus varmistaa oikeudenmukainen 
digitaalinen ekosysteemi, jossa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, ennen 
kaikkea sananvapautta ja tiedonvälityksen 
vapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta 
ja moniarvoisuutta, ja tietosuojaa; vaatii 
toimien toteuttamista, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

Or. en

Tarkistus 94
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia, mukaan lukien 
sanavapautta, yksityisyyden suojaa ja 
tietosuojaa; vaatii toimien vähimmäistasoa, 
joka perustuu tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin;

Or. en

Tarkistus 95
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin;

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa keskiössä pidetään 
perusoikeuksia, erityisesti tietosuojaa, 
yksityisyyden suojaa ja syrjimättömyyttä;

Or. en

Tarkistus 96
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat selkeitä taloudellisia 
etuja EU:lle ja sen jäsenvaltioille; korostaa, 
että on tärkeä velvollisuus varmistaa 
oikeudenmukainen digitaalinen 
ekosysteemi, jossa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja tietosuojaa; vaatii 
toimien vähimmäistasoa, joka perustuu 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin;

2. uskoo, että toimivat digitaaliset 
sisämarkkinat tuovat etuja EU:lle ja sen 
jäsenvaltioille; korostaa, että on tärkeä 
velvollisuus varmistaa oikeudenmukainen 
digitaalinen ekosysteemi, jossa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, mukaan 
lukien tietosuojaa; vaatii toimien kattavaa 
ja sääntelyllisesti tehokasta toteuttamista, 
joka perustuu tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin;

Or. en

Tarkistus 97
Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että digitaalipalveluissa 
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ja niiden taustalla olevissa algoritmeissa 
on kunnioitettava täysimääräisesti 
perussopimuksissa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia, erityisesti yksityisyyttä, 
henkilötietojen suojaa, syrjimättömyyttä 
sekä sananvapautta ja tiedonvälityksen 
vapautta; kehottaa sen vuoksi komissiota 
panemaan täytäntöön algoritmien 
avoimuutta ja selitettävyyttä koskevan 
velvoitteen, ottamaan käyttöön 
seuraamukset tällaisten velvoitteiden 
noudattamisen valvomiseksi ja 
toteuttamaan ihmisen osallistumisen 
mahdollisuuden sekä muita toimenpiteitä, 
kuten riippumattomat tarkastukset ja 
erityiset stressitestit, joilla edistetään ja 
valvotaan vaatimusten noudattamista; 
Katsoo, että tällaiset riippumattomat 
tarkastukset olisi toteutettava vuosittain 
samaan tapaan kuin rahoitusalalla sen 
tutkimiseksi, ovatko käytetyt dataa 
koskevat periaatteet, algoritmit ja 
valvontajärjestelmä määriteltyjen 
kriteerien mukaisia ja valvooko niitä 
riippumaton ja riittävillä valtuuksilla 
varustettu valvontaviranomainen;

Or. en

Tarkistus 98
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajat eivät saa säilyttää dataa 
lainvalvontatarkoituksiin, ellei 
demokraattisesti vastuullinen 
toimivaltainen viranomainen ole 
määrännyt yksityistä käyttäjää koskevien 
tietojen kohdennettua säilyttämistä 
unionin lainsäädännön mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 99
Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. panee merkille, että digitaalisissa 
palveluissa käytetään edistyneitä 
algoritmeja, joilla analysoidaan ja 
ennustetaan profilointia varten käyttäjän 
henkilökohtaisia mieltymyksiä, 
kiinnostuksenkohteita tai käyttäytymistä 
koskevia näkökohtia; korostaa, että 
automatisoitujen 
päätöksentekoalgoritmien tulos riippuu 
käytetyn datan laadusta ja valituista 
ennalta määritellyistä parametreista; 
korostaa, että automatisoitujen 
päätöksentekoalgoritmien käyttö 
edellyttää voimakasta 
lainsäädäntökehystä, jolla suojellaan 
yksityisyyttä ja henkilötietoja ja joka 
yhdessä algoritmien legitiimiä käyttöä, 
jossa sisältöä ei moderoida, valvovan 
huolenpitovelvollisuuden kanssa 
varmistaa, että sääntöjä noudatetaan 
kaikilta osin; kehottaa siksi komissiota 
kehittämään sähköistä kaupankäyntiä 
koskevan direktiivin pohjalta 
huolenpitovelvollisuusjärjestelmän, jossa 
on yksityiskohtaisia alakohtaisia ohjeita, 
jotta automatisoituja 
päätöksentekoalgoritmeja käytettäisiin 
yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojelua 
koskevia perusoikeuksia kunnioittaen;

Or. en

Tarkistus 100
Moritz Körner
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Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. vaatii, että käyttäjillä olisi oltava 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää digitaalisia palveluja ilman, että 
heidän täytyy paljastaa identiteettiään;

Or. en

Tarkistus 101
Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. korostaa, että verkkomaailman ja 
fyysisen maailman välillä on yhä tiettyjä 
eroja, jotka liittyvät esimerkiksi 
anonymiteettiin, hallintoelimen 
puuttumiseen, vallan tasapainoon ja 
tekniseen valmiuteen; kehottaa siksi 
komissiota asettamaan digitaalisia 
palveluja koskevassa säädöksessä 
keskeiseen asemaan ihmisen 
arvokkuuden ja periaatteen, jonka 
mukaan "se mikä on laitonta verkon 
ulkopuolella on laitonta verkossa" ja 
ottamaan säädöksessä käyttöön 
digitaalisen arvokkuuden käsitteen, joka 
perustuu näille periaatteille ja ilmentää 
yksilöiden perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 102
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. korostaa, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien on kunnioitettava unionin 
lainsäädännössä säädettyä käyttäjien 
oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen ja tehtävä tällainen siirtäminen 
mahdolliseksi.

Or. en

Tarkistus 103
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja perusoikeuksien loukkauksiin; 
katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain;

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan ilman aiheetonta 
viivytystä ja johdonmukaisesti, jos 
palveluntarjoajalla on tosiallista tietoa 
siitä ja sen laittomasta luonteesta, jotta 
voidaan puuttua rikoksiin ja 
perusoikeuksien loukkauksiin; katsoo, että 
vapaaehtoisilla käytännesäännöillä ja 
vakiosopimusehdoilla ei voida käsitellä 
laittomaa sisältöä perusoikeuksien 
mukaisesti korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten on oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan sisältö tai estämään siihen 
pääsy mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 104
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
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3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja perusoikeuksien 
loukkauksiin; katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain;

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti selkeällä ja 
yhdenmukaistetulla ilmoitus- ja 
toimintamenettelyllä, johon sisältyy 
tarvittavat takeet, kuten prosessin 
avoimuus, muutoksenhakuoikeus ja 
mahdollisuus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; katsoo, että 
vapaaehtoisilla käytännesäännöillä 
puututaan asiaan vain osittain;

Or. en

Tarkistus 105
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja perusoikeuksien loukkauksiin; 
katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain;

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja perusoikeuksien loukkauksiin; 
katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain ja että olisi otettava käyttöön 
tehokkaampi alustojen vastuullisuutta 
koskeva järjestelmä;

Or. fr

Tarkistus 106
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja perusoikeuksien loukkauksiin; 
katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain;

3. pitää välttämättömänä, että 
räikeästi laiton sisältö poistetaan nopeasti 
ja johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja terroristipropagandaan; 
katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä on pystytty 
vähentämään laittoman sisällön 
esiintymistä internetissä ja että ne ovat 
hyvä mekanismi, jota olisi vahvistettava;

Or. pl

Tarkistus 107
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja perusoikeuksien loukkauksiin; 
katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain;

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
toiminta poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
lainsäädännön rikkomuksiin ja 
perusoikeuksien loukkauksiin; katsoo, että 
vapaaehtoisilla käytännesäännöillä ei ole 
tarvittavaa pakottavuutta ja että ne ovat 
osoittautuneet tehottomiksi asiaan 
puuttumisessa;

Or. en

Tarkistus 108
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
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johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja perusoikeuksien loukkauksiin; 
katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain;

johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin, erityisesti lapsia koskeviin, ja 
perusoikeuksien loukkauksiin; katsoo, että 
vapaaehtoisilla käytännesäännöillä 
puututaan asiaan vain osittain;

Or. en

Tarkistus 109
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan nopeasti ja 
johdonmukaisesti, jotta voidaan puuttua 
rikoksiin ja perusoikeuksien loukkauksiin; 
katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain;

3. pitää välttämättömänä, että laiton 
sisältö poistetaan johdonmukaisesti tiukasti 
määritellyn ajan kuluessa, jotta voidaan 
puuttua rikoksiin ja perusoikeuksien 
loukkauksiin; katsoo, että vapaaehtoisilla 
käytännesäännöillä puututaan asiaan vain 
osittain;

Or. en

Tarkistus 110
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa digitaalisen palvelun 
tarjoajia ottamaan sisällön verkosta 
huolellisella, oikeasuhteisella ja 
syrjimättömällä tavalla ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon kaikki 
käyttäjien perusoikeuksiin vaikuttavat 
olosuhteet sekä sananvapauden ja 
tiedonsaannin vapauden perustavan 
merkityksen avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa, jotta 
vältetään laillisen sisällön poistamista; 
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pyytää digitaalisen palvelun tarjoajia, 
jotka omasta aloitteestaan haluavat 
rajoittaa käyttäjiensä tiettyä laillista 
sisältöä, tarkastelemaan mahdollisuutta 
sisällön merkitsemiseen sen sijaan, että se 
poistetaan verkosta, jolloin käyttäjät 
voivat omalla vastuullaan tutustua 
tällaiseen sisältöön.

Or. en

Tarkistus 111
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole 
otettu käsiteltäväksi; kehottaa poistamaan 
esteet, jotka haittaavat valitusten tekemistä 
toimivaltaisille viranomaisille; on 
vakuuttunut siitä, että internetin rajattoman 
luonteen ja laittoman verkkosisällön 
nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava;

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
tiedon, palvelut ja tuotteet verkosta, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
kehottaa komissiota harkitsemaan sitä, 
että tärkeimmät säilytyspalvelujen 
tarjoajat velvoitetaan raportoimaan 
vakavasta rikoksesta toimivaltaiselle 
lainvalvontaviranomaiselle heti, kun ne 
saavat tosiasiallisen tiedon tällaisesta 
rikoksesta; kehottaa poistamaan esteet, 
jotka haittaavat valitusten tekemistä 
toimivaltaisille viranomaisille; on 
vakuuttunut siitä, että internetin rajattoman 
luonteen ja laittoman verkkosisällön 
nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä sekä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten rajat 
ylittävää yhteistyötä olisi parannettava; 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
kunnioittaa EU:n oikeusjärjestystä ja 
rajat ylittävän yhteistyön vakiintuneita 
periaatteita; korostaa, että toimivaltaisille 
viranomaisille on annettava riittävät 
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resurssit tehokkuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 112
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole otettu 
käsiteltäväksi; kehottaa poistamaan esteet, 
jotka haittaavat valitusten tekemistä 
toimivaltaisille viranomaisille; on 
vakuuttunut siitä, että internetin rajattoman 
luonteen ja laittoman verkkosisällön 
nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava;

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole otettu 
käsiteltäväksi; katsoo, että asiantuntevan 
henkilöstön ja riittävän rahoituksen 
turvin tarjottavat kansalliset oikeudelliset 
palvelut ovat edellytyksenä 
oikeussuojatoimien saatavuuden ja 
oikeusjärjestelmän tehokkuuden 
parantamiselle digitaalisten palvelujen 
alalla; kehottaa poistamaan esteet, jotka 
haittaavat valitusten tekemistä 
toimivaltaisille viranomaisille; on 
vakuuttunut siitä, että internetin rajattoman 
luonteen ja laittoman verkkosisällön 
nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava;

Or. fr

Tarkistus 113
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole otettu 
käsiteltäväksi; kehottaa poistamaan esteet, 
jotka haittaavat valitusten tekemistä 
toimivaltaisille viranomaisille; on 
vakuuttunut siitä, että internetin rajattoman 
luonteen ja laittoman verkkosisällön 
nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava;

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole otettu 
käsiteltäväksi; kehottaa poistamaan esteet, 
jotka haittaavat valitusten tekemistä 
toimivaltaisille viranomaisille; on 
vakuuttunut siitä, että internetin rajattoman 
luonteen ja laittoman verkkosisällön 
nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava; kehottaa 
tätä varten jäsenvaltioita tarjoamaan 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisilleen 
tarvittavaa asiantuntemusta, resursseja ja 
välineitä, jotta ne voivat käsitellä 
tehokkaasti lisääntyviä tapauksia, joihin 
liittyy laitonta sisältöä verkossa;

Or. en

Tarkistus 114
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole otettu 

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat vain poistaneet 
laittoman verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja tarvittaessa 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
vain ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole 
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käsiteltäväksi; kehottaa poistamaan esteet, 
jotka haittaavat valitusten tekemistä 
toimivaltaisille viranomaisille; on 
vakuuttunut siitä, että internetin 
rajattoman luonteen ja laittoman 
verkkosisällön nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava;

myöskään otettu käsiteltäväksi;

Or. en

Tarkistus 115
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet 
laittoman verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole 
otettu käsiteltäväksi; kehottaa poistamaan 
esteet, jotka haittaavat valitusten 
tekemistä toimivaltaisille viranomaisille; 
on vakuuttunut siitä, että internetin 
rajattoman luonteen ja laittoman 
verkkosisällön nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava;

4. on vakuuttunut siitä, että internetin 
rajattoman luonteen ja verkossa 
tapahtuvan laittoman sisällön nopean 
levittämisen vuoksi palveluntarjoajien ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
sekä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä olisi 
parannettava esimerkiksi ottamalla 
käyttöön jäsenvaltioiden väliseen 
yhteistyöhön ja keskinäiseen 
luottamukseen perustuvia välineitä, 
esimerkiksi rajat ylittävä määräys poistaa 
selvästi ja kiistattomasti laitonta 
verkkosisältöä;

Or. pl

Tarkistus 116
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan; 
toteaa tässä yhteydessä, että keskeinen 
kysymys joissakin jäsenvaltioissa ei ole 
ratkaisemattomat tapaukset, vaan 
pikemminkin se, että tapauksia ei ole otettu 
käsiteltäväksi; kehottaa poistamaan esteet, 
jotka haittaavat valitusten tekemistä 
toimivaltaisille viranomaisille; on 
vakuuttunut siitä, että internetin rajattoman 
luonteen ja laittoman verkkosisällön 
nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava;

4. palauttaa mieliin, että sen jälkeen 
kun verkkoalustat ovat poistaneet laittoman 
verkkosisällön, myös 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen olisi puututtava asiaan, jos 
on tehty rikoksia; toteaa tässä yhteydessä, 
että keskeinen kysymys joissakin 
jäsenvaltioissa ei ole ratkaisemattomat 
tapaukset, vaan pikemminkin se, että 
tapauksia ei ole otettu käsiteltäväksi; 
kehottaa poistamaan esteet, jotka haittaavat 
valitusten tekemistä toimivaltaisille 
viranomaisille; on vakuuttunut siitä, että 
internetin rajattoman luonteen ja laittoman 
verkkosisällön nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi säänneltävä tarpeellisuus- 
ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 117
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

on vakuuttunut siitä, että internetin 
rajattoman luonteen ja laittoman 
verkkosisällön nopean leviämisen vuoksi 
palveluntarjoajien ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi parannettava;

Or. en

Tarkistus 118
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Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että lainsäädännön 
rikkomisesta olisi määrättävä 
oikeasuhteisia seuraamuksia, joihin ei 
sisälly yksilöiden jättämistä digitaalisten 
palvelujen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 119
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä voi 
johtaa sananvapauden tarpeettomiin 
rajoituksiin;

5. myöntää, että vaikka joidenkin 
sisältöjen laiton luonne on helppo 
vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa toisten sisältöjen kohdalla, 
koska se edellyttää asiayhteyden huomioon 
ottamista; varoittaa, että automatisoidut 
välineet eivät ole riittävän pitkälle 
kehitettyjä, jotta ne kykenisivät ottamaan 
huomioon asiayhteyden ja erottamaan 
laittoman sisällön laillisesta sisällöstä 
tietyssä yhteydessä, mikä johtaa 
sananvapauden ja tiedonsaantivapauden 
tarpeettomiin rajoituksiin; korostaa, että 
palveluntarjoajien, niiden henkilöstön ja 
toimeksisaajien suorittama 
automatisoitujen raporttien arviointi ei 
ratkaise tätä ongelmaa, koska yksityiseltä 
henkilöstöltä puuttuu viranomaisten 
riippumattomuus, pätevyys ja 
vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä on nimenomaisesti kiellettävä 
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säilytyspalvelun tarjoajille tai muille 
teknisille välittäjille asetettava velvoite 
käyttää automaattisia välineitä sisällön 
moderointiin ja pidättäydyttävä 
määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice-and-
stay-down mechanisms); katsoo, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saa johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 120
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne 
on helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen 
on vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä 
voi johtaa sananvapauden tarpeettomiin 
rajoituksiin;

5. myöntää, että päätös 
verkkotietojen, -tuotteiden, ja -palvelujen 
laittomasta luonteesta on vaikea tehdä, 
koska se edellyttää asiayhteyden huomioon 
ottamista; varoittaa, että automatisoidut 
välineet eivät kykene erottamaan 
laittomaa sisältöä laillisesta sisällöstä 
tietyssä yhteydessä, mikä johtaa 
sananvapauden ja tiedonsaantivapauden 
tarpeettomiin rajoituksiin; korostaa, että 
palveluntarjoajien, niiden henkilöstön ja 
toimeksisaajien suorittama 
automatisoitujen raporttien arviointi ei 
ratkaise tätä ongelmaa, koska yksityiseltä 
henkilöstöltä puuttuu viranomaisten 
riippumattomuus, pätevyys ja 
vastuuvelvollisuus; korostaa siksi, että 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä on nimenomaisesti kiellettävä 
säilytyspalvelun tarjoajille tai muille 
teknisille välittäjille asetettava velvoite 
käyttää automaattisia välineitä sisällön 
moderointiin ja pidättäydyttävä 
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määräämästä ilmoitus- ja 
poistettunapitomekanismeja (notice-and-
stay-down mechanisms); katsoo, että 
palveluntarjoajien käyttämät sisällön 
moderointimenettelyt eivät saa johtaa 
automaattisiin työkaluihin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 121
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä voi 
johtaa sananvapauden tarpeettomiin 
rajoituksiin;

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä voi 
johtaa sananvapauden rajoittamiseen ja 
tarpeettomiin poistoihin; korostaa, että 
laiton verkkosisältö voi helposti 
moninkertaistua, mikä vahvistaa sen 
kielteistä vaikutusta hyvin lyhyessä 
ajassa; katsoo siksi, että digitaalisten 
palvelujen tarjoajien olisi voitava 
turvautua automatisoituihin välineisiin, 
joilla on inhimillinen valvonta ja joiden 
avulla voidaan havaita, poistaa tai estää 
pääsy sellaiseen sisältöön, jonka 
laittomuus on joko vahvistettu 
tuomioistuimessa tai joka voidaan 
määrittää helposti ilman 
kontekstualisointia;

Or. en
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Tarkistus 122
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä 
voi johtaa sananvapauden tarpeettomiin 
rajoituksiin;

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että nykyiset automatisoidut 
välineet eivät voi ottaa huomioon 
kontekstin merkitystä tietyille sisältöosille, 
korostaa, että algoritmit eivät tällä 
hetkellä kykene kriittiseen analyysiin, ja 
katsoo siksi, että digitaalisia palveluja 
koskevaan lakiin ei pitäisi sisältyä mitään 
velvollisuutta käyttää automatisoituja 
välineitä sisällön valvomisessa; katsoo, 
että ihmisen olisi valvottava kaikkia 
sisällön isännöintialustojen käyttöön 
ottamia vapaaehtoisia automatisoituja 
toimenpiteitä ja että niiden suunnittelun 
ja toiminnan olisi oltava täysin 
läpinäkyvää;

Or. en

Tarkistus 123
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
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huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä voi 
johtaa sananvapauden tarpeettomiin 
rajoituksiin;

huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä voi 
johtaa sananvapauden tarpeettomiin 
rajoituksiin; katsoo, että tällä alalla 
tekoälyn käytössä on noudatettava 
tietosuojaan ja avoimuuteen liittyviä 
EU:n säädöksiä ja periaatteita ja että 
ihmisen on valvottava sen käyttöä;

Or. fr

Tarkistus 124
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä voi 
johtaa sananvapauden tarpeettomiin 
rajoituksiin;

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä voi 
johtaa sananvapauden, poliittisten 
näkemysten ja oikeuden saada usein 
kiistanalaista tietoa tarpeettomiin ja 
haitallisiin rajoituksiin, mikä johtaisi 
internetin suodattamiseen ja 
sensurointiin;

Or. pl

Tarkistus 125
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; varoittaa, että kaikki 
automatisoidut välineet eivät ole riittävän 
pitkälle kehitettyjä, jotta ne kykenisivät 
ottamaan huomioon asiayhteyden, mikä voi 
johtaa sananvapauden tarpeettomiin 
rajoituksiin;

5. myöntää, että vaikka 
tietyntyyppisten sisältöjen laiton luonne on 
helppo vahvistaa, päätöksen tekeminen on 
vaikeampaa muunlaisten sisältöjen 
kohdalla, koska se edellyttää asiayhteyden 
huomioon ottamista; pitää tärkeänä 
selventää ”laittoman” sisällön ja 
”vaarallisen” sisällön määritelmiä; 
varoittaa, että kaikki automatisoidut 
välineet eivät ole riittävän pitkälle 
kehitettyjä, jotta ne kykenisivät ottamaan 
huomioon asiayhteyden, mikä voi johtaa 
sananvapauden tarpeettomiin rajoituksiin;

Or. fr

Tarkistus 126
Kris Peeters, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

katsoo tässä yhteydessä, että myös muilla 
verkkoekosysteemin sidosryhmillä, kuten 
käyttäjillä, oikeudenhaltijoilla ja 
tiedotusvälineillä, voi olla tärkeä rooli sen 
määrittämisessä, onko sisältö laitonta 
tietyn kontekstin perusteella; kehottaa 
näitä sidosryhmiä tekemään tiivistä 
yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja alustojen 
kanssa, jotta ne voivat tehokkaasti 
tunnistaa laittoman sisällön ja puuttua 
siihen;

Or. en

Tarkistus 127
Nadine Morano

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että poistettaessa 
verkkosisältöä on otettava huomioon 
sananvapaus ja viestinnän vapaus;

Or. fr

Tarkistus 128
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että tiettyä tietoa voidaan 
pitää laittomana yhdessä jäsenvaltiossa, 
mutta se kuuluu sananvapauden piiriin 
toisessa jäsenvaltiossa;

6. korostaa, että tiettyä tietoa voidaan 
pitää laittomana yhdessä jäsenvaltiossa, 
mutta se kuuluu sananvapauden piiriin 
toisessa jäsenvaltiossa; korostaa, että 
säilytyspalvelujen tarjoajia ei saa vaatia 
poistamaan tai estämään pääsyä tietoihin, 
jotka ovat laillisia niiden alkuperämaassa, 
jotta voidaan suojata 
sananvapausnormeja, välttää 
oikeudellisia konflikteja, estää 
perusteettomia ja tehottomia 
maakohtaisia rajoituksia ja pyrkiä 
yhdenmukaistettuihin digitaalisiin 
sisämarkkinoihin;

Or. en

Tarkistus 129
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että tiettyä tietoa voidaan 
pitää laittomana yhdessä jäsenvaltiossa, 

6. korostaa, että tiettyä tietoa voidaan 
pitää laittomana yhdessä jäsenvaltiossa, 
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mutta se kuuluu sananvapauden piiriin 
toisessa jäsenvaltiossa;

mutta se kuuluu sananvapauden piiriin 
toisessa jäsenvaltiossa; korostaa siksi, että 
kansallisten viranomaisten olisi voitava 
osoittaa poistamismääräyksiä ja panna ne 
täytäntöön ainoastaan niiden alueelle 
sijoittautuneille palveluntarjoajille;

Or. en

Tarkistus 130
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että tiettyä tietoa voidaan 
pitää laittomana yhdessä jäsenvaltiossa, 
mutta se kuuluu sananvapauden piiriin 
toisessa jäsenvaltiossa;

6. korostaa, että tiettyä tietoa voidaan 
pitää laittomana yhdessä jäsenvaltiossa, 
mutta se kuuluu sananvapauden piiriin 
toisessa jäsenvaltiossa; kehottaa 
jäsenvaltioita käymään jäsenneltyä 
vuoropuhelua tietyntyyppisen sisällön 
riskin arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistus 131
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on vakuuttunut siitä, että 
digitaalisen palvelun tarjoajia ei saa 
määrätä soveltamaan yhden jäsenvaltion 
kansallisia sananvapauden rajoituksia 
toisessa jäsenvaltiossa, jossa kyseistä 
rajoitusta ei ole.

Or. en
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Tarkistus 132
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että laiton sisältö olisi 
poistettava sieltä missä sitä säilytetään ja 
että pelkästään kanavien välittäjiä ei 
pitäisi vaatia estämään pääsyä sisältöön;

Or. en

Tarkistus 133
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys, 
perusoikeuksien kunnioittaminen ja 
kuluttajansuojan parantaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta; 
kehottaa neuvostoa pikaisesti 
saavuttamaan yleisen lähestymistavan, 
joka ei heikennä kuluttajien nykyistä 
suojelun tasoa, ja aloittamaan 
kolmikantaneuvottelut Euroopan 
parlamentin kanssa ehdotuksesta 
sähköisen viestinnän tietosuoja-
asetukseksi mahdollisimman pian
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Or. en

Tarkistus 134
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin, 
kuten laaja-alaisen profiloinnin ja 
algoritmipäätöksenteon yleisyyteen, joka 
läpäisee kaikki elämänalueet, ja varmistaa 
oikeudellinen selkeys ja perusoikeuksien 
kunnioittaminen; katsoo, että uudistuksella 
olisi oltava vankka perusta voimassa 
olevassa EU:n lainsäädännössä ja sen 
täysipainoisessa noudattamisessa erityisesti 
yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

Or. en

Tarkistus 135
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
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lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta ja 
että siinä olisi kunnioitettava 
alakohtaisten välineiden, kuten 
tarkistetun audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin, 
ensisijaisuutta;

Or. en

Tarkistus 136
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata 
jäsenvaltioiden hajanaisuuden ja uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin sekä 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien, erityisesti 
sananvapauden, kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

Or. en

Tarkistus 137
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin ja 
alakohtaisten välineiden, kuten 
tarkistetun audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin, 
osalta;

Or. en

Tarkistus 138
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että uudistuksella olisi oltava vankka 
perusta voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ja sen täysipainoisessa 
noudattamisessa erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

7. on vahvasti sitä mieltä, että 
digitaalisia palveluja koskevaa EU:n 
tämänhetkistä oikeudellista kehystä olisi 
päivitettävä, jotta voidaan vastata uusien 
teknologioiden asettamiin haasteisiin ja 
varmistaa oikeudellinen selkeys ja 
perusoikeuksien ja yksityiselämän 
kunnioittaminen; katsoo, että uudistuksella 
olisi oltava vankka perusta voimassa 
olevassa EU:n lainsäädännössä ja sen 
täysipainoisessa noudattamisessa erityisesti 
yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin osalta;

Or. fr
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Tarkistus 139
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että yksilöiden 
käytännön valmiudet ymmärtää ja 
navigoida keskellä niiden 
tietoekosysteemien monimutkaisuutta, 
joihin ne on sisällytetty, ovat erittäin 
rajalliset, samoin kuin heidän kykynsä 
tunnistaa, annetaanko heidän saamansa 
tiedot ja heidän käyttämänsä palvelut 
heidän käyttöönsä samoin ehdoin kuin 
muidenkin käyttäjien; kehottaa siksi 
komissiota asettamaan avoimuuden ja 
syrjimättömyyden digitaalisia palveluja 
koskevan lain ytimeen;

Or. en

Tarkistus 140
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää välttämättömänä, että vastuuta 
koskevia poikkeuksia ja sisällön 
moderointia koskevat säännöt 
yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle EU:n tasolla, jotta voidaan taata 
perusoikeuksien ja käyttäjien vapauksien 
kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa; on 
huolissaan siitä, että hiljattain säädetyt 
kansalliset lait vihapuheen ja 
disinformaation torjumiseksi johtavat 
sääntöjen hajanaisuuteen;

8. pitää välttämättömänä, että vastuuta 
koskevat säännöt yhdenmukaistetaan ja 
selkeytetään mahdollisimman pitkälle 
EU:n tasolla, jotta voidaan taata 
perusoikeuksien ja käyttäjien vapauksien 
kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että tällaisissa säännöissä olisi säilytettävä 
vastuuvapautukset välittäjille, joilla ei ole 
tosiasiallista tietoa laittomasta 
toiminnasta tai tietoja foorumeistaan; on 
huolissaan siitä, että hiljattain säädetyt 
kansalliset lait vihapuheen ja 
disinformaation torjumiseksi johtavat 
sääntöjen hajanaisuuteen ja 
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perusoikeuksien suojelun alempaan 
tasoon EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 141
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää välttämättömänä, että vastuuta 
koskevia poikkeuksia ja sisällön 
moderointia koskevat säännöt 
yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle EU:n tasolla, jotta voidaan taata 
perusoikeuksien ja käyttäjien vapauksien 
kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa; on 
huolissaan siitä, että hiljattain säädetyt 
kansalliset lait vihapuheen ja 
disinformaation torjumiseksi johtavat 
sääntöjen hajanaisuuteen;

8. pitää välttämättömänä, että vastuuta 
koskevat säännöt yhdenmukaistetaan ja 
selkeytetään mahdollisimman pitkälle 
EU:n tasolla, jotta voidaan taata 
perusoikeuksien ja käyttäjien vapauksien 
kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että tällaisissa säännöissä olisi säilytettävä 
vastuuvapautukset välittäjille, joilla ei ole 
tosiasiallista tietoa laittomasta 
toiminnasta tai tietoja foorumeistaan; on 
huolissaan siitä, että hiljattain säädetyt 
kansalliset lait vihapuheen ja 
disinformaation torjumiseksi johtavat 
sääntöjen hajanaisuuteen ja 
perusoikeuksien suojelun alempaan 
tasoon EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 142
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää välttämättömänä, että vastuuta 
koskevia poikkeuksia ja sisällön 
moderointia koskevat säännöt 
yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle EU:n tasolla, jotta voidaan taata 

8. pitää välttämättömänä, että vastuuta 
koskevia poikkeuksia ja sisällön 
moderointia koskevat säännöt 
yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle EU:n tasolla, jotta voidaan taata 
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perusoikeuksien ja käyttäjien vapauksien 
kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa; on 
huolissaan siitä, että hiljattain säädetyt 
kansalliset lait vihapuheen ja 
disinformaation torjumiseksi johtavat 
sääntöjen hajanaisuuteen;

perusoikeuksien ja käyttäjien vapauksien 
kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa; on 
huolissaan siitä, että hiljattain säädetyt 
kansalliset lait vihapuheen ja 
disinformaation torjumiseksi johtavat 
sääntöjen kasvavaan hajanaisuuteen;

Or. fr

Tarkistus 143
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää välttämättömänä, että vastuuta 
koskevia poikkeuksia ja sisällön 
moderointia koskevat säännöt 
yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle EU:n tasolla, jotta voidaan taata 
perusoikeuksien ja käyttäjien vapauksien 
kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa; on 
huolissaan siitä, että hiljattain säädetyt 
kansalliset lait vihapuheen ja 
disinformaation torjumiseksi johtavat 
sääntöjen hajanaisuuteen;

8. pitää välttämättömänä, että vastuuta 
koskevia poikkeuksia ja sisällön 
moderointia koskevat säännöt 
yhdenmukaistetaan täysin EU:n tasolla, 
jotta voidaan taata perusoikeuksien ja 
käyttäjien vapauksien kunnioittaminen 
kaikkialla EU:ssa; on huolissaan siitä, että 
hiljattain säädetyt kansalliset lait 
vihapuheen ja disinformaation torjumiseksi 
johtavat sääntöjen hajanaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 144
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vahvistamalla 
digitaalisten palvelujen tarjoajia koskevia 
kilpailusääntöjä, jotta estetään kilpailulle 
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oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen 
mukaisesti; uskoo vakaasti, että tämä olisi 
yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

ja kuluttajille aiheutuva haitta; Pyytää, 
että digitaalisia palveluja koskevassa 
laissa vaaditaan digitaalisen palvelun 
tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman toiminnan 
torjumiseksi eurooppalaisten lakien 
mukaisesti; uskoo vakaasti, että tämä olisi 
yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 145
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen 
mukaisesti; uskoo vakaasti, että tämä olisi 
yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita, jotta estetään 
aktiivisella tunnistamisella ja 
raportoinnilla luotettavasti tunnistettu 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
koskeva materiaali (CSAM) verkossa ja 
poistetaan laiton sisältö eurooppalaisten 
arvojen mukaisesti; uskoo vakaasti, että 
tämä olisi yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 146
Beata Kempa, Patryk Jaki
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen 
mukaisesti; uskoo vakaasti, että tämä olisi 
yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi roomalaisen sivilisaation ja 
Euroopan yhteisön olemassaolon 
perustana olevan kristillisen etiikan 
arvojen mukaisesti; uskoo vakaasti, että 
tämä olisi yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

Or. pl

Tarkistus 147
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen 
mukaisesti; uskoo vakaasti, että tämä olisi 
yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen 
mukaisesti ja ottamaan samalla käyttöön 
menettelyn lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten kanssa tehtävää 
yhteistyötä varten; uskoo vakaasti, että 
tämä olisi yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

Or. en



PE653.762v02-00 78/141 AM\1208140FI.docx

FI

Tarkistus 148
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen 
mukaisesti; uskoo vakaasti, että tämä olisi 
yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

9. kehottaa siksi pitämään digitaaliset 
sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja vankkoja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi yhdenmukaistetulla 
ilmoitus- ja toimintamenettelyllä 
eurooppalaisten lakien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 149
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen 
mukaisesti; uskoo vakaasti, että tämä olisi 
yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
torjumiseksi eurooppalaisten lakien ja 
arvojen mukaisesti; uskoo vakaasti, että 
tämä olisi yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;



AM\1208140FI.docx 79/141 PE653.762v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 150
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen 
mukaisesti; uskoo vakaasti, että tämä olisi 
yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

9. kehottaa siksi esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pidetään 
digitaaliset sisämarkkinat avoimina ja 
kilpailukykyisinä vaatimalla digitaalisen 
palvelun tarjoajia soveltamaan tehokkaita, 
johdonmukaisia, avoimia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä ja 
menettelyllisiä takeita laittoman sisällön 
poistamiseksi eurooppalaisten arvojen ja 
lakien mukaisesti; uskoo vakaasti, että 
tämä olisi yhdenmukaistettava digitaalisilla 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 151
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo tässä yhteydessä, että 
aktiivisesti sisältöä isännöivien tai 
moderoivien verkkoalustojen olisi 
kannettava enemmän, mutta kuitenkin 
oikeasuhteisesti, vastuuta tarjoamastaan 
infrastruktuurista ja sen sisällöstä; 
korostaa, että tähän olisi päästävä ilman, 
että turvaudutaan yleisiin 
valvontavaatimuksiin;

10. katsoo, että tähän olisi päästävä 
ilman, että turvaudutaan yleisiin 
valvontavaatimuksiin;

Or. en
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Tarkistus 152
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo tässä yhteydessä, että 
aktiivisesti sisältöä isännöivien tai 
moderoivien verkkoalustojen olisi 
kannettava enemmän, mutta kuitenkin 
oikeasuhteisesti, vastuuta tarjoamastaan 
infrastruktuurista ja sen sisällöstä; 
korostaa, että tähän olisi päästävä ilman, 
että turvaudutaan yleisiin 
valvontavaatimuksiin;

10. katsoo tässä yhteydessä, että 
aktiivisesti sisältöä isännöivien tai 
moderoivien verkkoalustojen olisi 
kannettava enemmän, mutta kuitenkin 
oikeasuhteisesti, vastuuta tarjoamastaan 
infrastruktuurista ja sen sisällöstä; 
korostaa, että tähän olisi päästävä ilman, 
että turvaudutaan yleisiin 
valvontavaatimuksiin; ehdottaa, että 
otetaan käyttöön alustojen vastuullisuutta 
koskeva yhteinen ja pysyvä kehys, jotta 
laitonta sisältöä voidaan tunnistaa ja 
poistaa tehokkaasti; katsoo, että 
yhdenmukaisen EU:n kehyksen olisi 
perustuttava asianmukaista huolellisuutta 
koskevaan velvoitteeseen, jotta alustat 
toteuttaisivat ennakoivia ja tehokkaita 
toimenpiteitä niitä koskevien avoimuutta 
ja ilmoittamista koskevien velvoitteiden 
lisäksi; pitää tärkeänä, että uusien 
sisältöjen tunnistamisessa käytettävää 
ilmoitusmekanismia (’notice and action’) 
täydennetään velvoitteella valvoa jo 
laittomaksi katsottua ja poistettua sisältöä, 
jotta estetään sen ilmestyminen uudelleen 
verkkoon;

Or. fr

Tarkistus 153
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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10. katsoo tässä yhteydessä, että 
aktiivisesti sisältöä isännöivien tai 
moderoivien verkkoalustojen olisi 
kannettava enemmän, mutta kuitenkin 
oikeasuhteisesti, vastuuta tarjoamastaan 
infrastruktuurista ja sen sisällöstä; 
korostaa, että tähän olisi päästävä ilman, 
että turvaudutaan yleisiin 
valvontavaatimuksiin;

10. katsoo tässä yhteydessä, että 
aktiivisesti sisältöä, palveluja tai tuotteita 
isännöivien, moderoivien tai suosittelevien 
suurten verkkoalustojen olisi kannettava 
enemmän, mutta kuitenkin 
oikeasuhteisesti, vastuuta tarjoamastaan 
infrastruktuurista ja käyttäjille 
tarjoamistaan palveluista; katsoo tässä 
mielessä, että verkossa toimivien 
markkinapaikkojen on oltava vastuussa 
siitä, että ne saavat uskottavaa näyttöä 
laittomasta toiminnasta; korostaa, että 
tähän olisi päästävä ilman, että 
turvaudutaan yleisiin valvontavaatimuksiin 
tai yleiseen ja määrittelemättömään 
huolenpitovelvollisuuteen; korostaa, että 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
uudessa oikeudellisessa kehyksessä on 
esitettävä kattavasti ja yksiselitteisesti 
digitaalisten palvelujen tarjoajien 
velvoitteet;

Or. en

Tarkistus 154
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo tässä yhteydessä, että 
aktiivisesti sisältöä isännöivien tai 
moderoivien verkkoalustojen olisi 
kannettava enemmän, mutta kuitenkin 
oikeasuhteisesti, vastuuta tarjoamastaan 
infrastruktuurista ja sen sisällöstä; 
korostaa, että tähän olisi päästävä ilman, 
että turvaudutaan yleisiin 
valvontavaatimuksiin;

10. katsoo tässä yhteydessä, että 
sisältöä isännöivien verkkoalustojen olisi 
kannettava oikeasuhteisesti vastuuta 
isännöimänsä kolmannen osapuolen 
sisällöstä vain, jos niillä on tosiasiallista 
tietoa laittomasta sisällöstä ja sen 
laittomasta luonteesta; korostaa, että tähän 
olisi päästävä ilman, että turvaudutaan 
yleisiin valvontavaatimuksiin tai sisällön 
alustalle lataamisen yhteydessä 
tapahtuvaan suodatukseen perustuviin 
ennakkotarkastustoimenpiteisiin; 
painottaa, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien vastuuta koskeva oikeudellinen 
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järjestelmä ei saisi olla riippuvainen 
epävarmoista käsitteistä kuten 
palveluntarjoajien ”aktiivinen” tai 
”passiivinen” rooli;

Or. en

Tarkistus 155
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo tässä yhteydessä, että 
aktiivisesti sisältöä isännöivien tai 
moderoivien verkkoalustojen olisi 
kannettava enemmän, mutta kuitenkin 
oikeasuhteisesti, vastuuta tarjoamastaan 
infrastruktuurista ja sen sisällöstä; 
korostaa, että tähän olisi päästävä ilman, 
että turvaudutaan yleisiin 
valvontavaatimuksiin;

10. katsoo tässä yhteydessä, että 
verkkoalustojen selkeys edellyttää 
selkeiden sääntöjen, vaatimusten ja 
takeiden laatimista yhdenmukaista 
ilmoitus- ja toimintamenettelyä varten; 
korostaa, että laittoman sisällön 
poistamiseksi käyttöön otetut toimenpiteet 
eivät voi johtaa tai nojata yleisiin 
valvontavaatimuksiin;

Or. en

Tarkistus 156
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että julkiset viranomaiset 
eivät saa asettaa digitaalisen palvelun 
tarjoajille mitään oikeudellisia tai 
tosiasiallisia velvoitteita tarkastaa 
välittämäänsä tai tallentamaansa tietoa 
eikä yleistä velvoitetta etsiä, moderoida tai 
suodattaa laittomaan toimintaan 
viittaavaa sisältöä.

Or. en
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Tarkistus 157
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. on vakuuttunut siitä, että 
digitaalisen palvelun tarjoajia ei saa 
vaatia estämään laittoman sisällön 
lataamista verkkoon; katsoo samalla, että 
digitaalisen palvelun tarjoajia voidaan 
demokraattisesti vastuullisten 
toimivaltaisten julkisten viranomaisten 
antaman riittävästi perustellun 
määräyksen perusteella ja ottaen kaikilta 
osin huomioon sisällön erityinen 
asiayhteys, vaatia toteuttamaan tiettyjä 
sisällön osia koskevia säännöllisiä 
hakuja, jotka unionin tuomioistuimen 
asiassa C-18/18 antaman tuomion 
mukaisesti ovat samanlaisia tai vastaavia 
kuin sisällöt, jotka tuomioistuin on jo 
julistanut laittomiksi, ja poistamaan 
sellaisen sisällön verkosta, mikäli tämä on 
teknisesti toteutettavissa.

Or. en

Tarkistus 158
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tähän olisi 
sisällyttävä säännöt ilmoitus- ja 
toimintamekanismeista ja vaatimuksista, 
joiden mukaan alustojen on toteutettava 
ennakoivia toimenpiteitä, jotka ovat 
oikeassa suhteessa niiden kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin, jotta ne voivat 

11. kannattaa selkeää vastuuketjua, 
jotta vältetään alustojen tarpeeton 
sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, myös 
sananvapauden, tarpeettomat ja 
kohtuuttomat rajoitukset;
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puuttua laittoman sisällön ilmestymiseen 
niiden palveluissa; kannattaa 
tasapainoista huolenpitovelvollisuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa ja selkeää 
vastuuketjua, jotta vältetään alustojen 
tarpeeton sääntelytaakka sekä 
perusoikeuksien, myös sananvapauden, 
tarpeettomat ja kohtuuttomat rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 159
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tähän olisi 
sisällyttävä säännöt ilmoitus- ja 
toimintamekanismeista ja vaatimuksista, 
joiden mukaan alustojen on toteutettava 
ennakoivia toimenpiteitä, jotka ovat 
oikeassa suhteessa niiden kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin, jotta ne voivat 
puuttua laittoman sisällön ilmestymiseen 
niiden palveluissa; kannattaa tasapainoista 
huolenpitovelvollisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa ja selkeää vastuuketjua, 
jotta vältetään alustojen tarpeeton 
sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, myös 
sananvapauden, tarpeettomat ja 
kohtuuttomat rajoitukset;

11. katsoo, että tulisi hyväksyä säännöt 
avoimista ilmoitus- ja 
toimintamekanismeista ja vaatimuksista, 
joiden mukaan alustojen on toteutettava, 
jotta ne voivat puuttua laittoman 
toiminnan ilmestymiseen niiden 
palveluissa; katsoo, että näihin 
toimenpiteisiin olisi sisällyttävä vankka 
yrityskäyttäjien todentamis- ja 
todentamisprosessi niiden alustoilla 
tarjottujen tai helpotettujen palvelujen ja 
tuotteiden osalta säilyttäen samalla 
kuluttajien nimettömyyden; korostaa, että 
riippumattomien julkisten viranomaisten 
olisi viime kädessä vastattava toiminnan 
laillisuuden tai laittomuuden 
määrittämisestä; kannattaa selkeää 
vastuuketjua, jotta vältetään alustojen 
tarpeeton sääntelytaakka sekä 
perusoikeuksien, myös sananvapauden, 
tarpeettomat ja kohtuuttomat rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja toimintamekanismeista 
ja vaatimuksista, joiden mukaan alustojen 
on toteutettava ennakoivia toimenpiteitä, 
jotka ovat oikeassa suhteessa niiden 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin, 
jotta ne voivat puuttua laittoman sisällön 
ilmestymiseen niiden palveluissa; 
kannattaa tasapainoista 
huolenpitovelvollisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa ja selkeää vastuuketjua, 
jotta vältetään alustojen tarpeeton 
sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, myös 
sananvapauden, tarpeettomat ja 
kohtuuttomat rajoitukset;

11. korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja toimintamekanismeista 
ja vaatimuksista, joiden mukaan alustojen 
on toteutettava ennakoivia toimenpiteitä, 
jotka ovat oikeassa suhteessa niiden 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin, 
jotta ne voivat puuttua laittoman sisällön 
ilmestymiseen niiden palveluissa ja estää 
sen, ja katsoo, että tähän olisi sisällyttävä 
alustojen velvoite havaita ja poistaa 
luotettavasti tunnistettu lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö; kannattaa 
tasapainoista huolenpitovelvollisuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa ja selkeää 
vastuuketjua, jotta vältetään alustojen 
tarpeeton sääntelytaakka sekä 
perusoikeuksien, myös sananvapauden, 
tarpeettomat ja kohtuuttomat rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 161
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja toimintamekanismeista 
ja vaatimuksista, joiden mukaan alustojen 
on toteutettava ennakoivia toimenpiteitä, 
jotka ovat oikeassa suhteessa niiden 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin, 
jotta ne voivat puuttua laittoman sisällön 
ilmestymiseen niiden palveluissa; 
kannattaa tasapainoista 
huolenpitovelvollisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa ja selkeää vastuuketjua, 
jotta vältetään alustojen tarpeeton 

11. korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja toimintamekanismeista 
ja vaatimuksista, joiden mukaan alustojen 
on toteutettava toimenpiteitä, jotka ovat 
oikeassa suhteessa niiden kattavuuteen 
sekä teknisiin ja operatiivisiin valmiuksiin, 
jotta ne voivat puuttua laittoman sisällön 
ilmestymiseen niiden palveluissa; 
kannattaa tasapainoista 
huolenpitovelvollisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa ja selkeää vastuuketjua, 
jotta vältetään alustojen tarpeeton 
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sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, myös 
sananvapauden, tarpeettomat ja 
kohtuuttomat rajoitukset;

sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, 
kiistanalaisen ja poleemisen ilmaisun 
vapauden ja erilaisten filosofisten, 
sosiaalisten ja poliittisten ajatusten 
edistämisen tarpeettomat ja kohtuuttomat 
rajoitukset;

Or. pl

Tarkistus 162
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja toimintamekanismeista 
ja vaatimuksista, joiden mukaan alustojen 
on toteutettava ennakoivia toimenpiteitä, 
jotka ovat oikeassa suhteessa niiden 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin, 
jotta ne voivat puuttua laittoman sisällön 
ilmestymiseen niiden palveluissa; 
kannattaa tasapainoista 
huolenpitovelvollisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa ja selkeää vastuuketjua, 
jotta vältetään alustojen tarpeeton 
sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, myös 
sananvapauden, tarpeettomat ja 
kohtuuttomat rajoitukset;

11. korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja toimintamekanismeista 
ja vaatimuksista, joiden mukaan alustojen 
on toteutettava ennakoivia toimenpiteitä, 
jotka ovat oikeassa suhteessa niiden 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin, 
jotta ne voivat puuttua laittoman sisällön 
ilmestymiseen niiden palveluissa; 
kannattaa tasapainoista 
huolenpitovelvollisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa, joka perustuu alustoille 
aiheutuvien riskien arviointiin ja joka 
todennäköisesti kannustaa niitä 
toteuttamaan ennakoivia toimenpiteitä, ja 
selkeää vastuuketjua, jotta vältetään 
alustojen tarpeeton sääntelytaakka sekä 
perusoikeuksien, myös sananvapauden, 
tarpeettomat ja kohtuuttomat rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 163
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta



AM\1208140FI.docx 87/141 PE653.762v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tähän olisi 
sisällyttävä säännöt ilmoitus- ja 
toimintamekanismeista ja vaatimuksista, 
joiden mukaan alustojen on toteutettava 
ennakoivia toimenpiteitä, jotka ovat 
oikeassa suhteessa niiden kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin, jotta ne voivat 
puuttua laittoman sisällön ilmestymiseen 
niiden palveluissa; kannattaa 
tasapainoista huolenpitovelvollisuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa ja selkeää 
vastuuketjua, jotta vältetään alustojen 
tarpeeton sääntelytaakka sekä 
perusoikeuksien, myös sananvapauden, 
tarpeettomat ja kohtuuttomat rajoitukset;

11. odottaa, että digitaalisen palvelun 
tarjoajat luovat oikeudenmukaisia ja 
läpinäkyviä ilmoitusmekanismeja, jotka 
antavat käyttäjille mahdollisuuden 
ilmoittaa potentiaalisesti laittomasta 
sisällöstä asiaankuuluville 
demokraattisesti vastuullisille 
toimivaltaisille julkisille viranomaisille. 
Korostaa, että tässä olisi vältettävä 
tarpeeton sääntelytaakka sekä 
perusoikeuksien, myös sananvapauden, 
tarpeettomat ja kohtuuttomat rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 164
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja toimintamekanismeista 
ja vaatimuksista, joiden mukaan alustojen 
on toteutettava ennakoivia toimenpiteitä, 
jotka ovat oikeassa suhteessa niiden 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin, 
jotta ne voivat puuttua laittoman sisällön 
ilmestymiseen niiden palveluissa; 
kannattaa tasapainoista 
huolenpitovelvollisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa ja selkeää vastuuketjua, 
jotta vältetään alustojen tarpeeton 
sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, myös 
sananvapauden, tarpeettomat ja 
kohtuuttomat rajoitukset;

11. korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja toimintamekanismeista 
ja vaatimuksista, joiden mukaan alustojen 
on toteutettava ennakoivia toimenpiteitä, 
jotka ovat oikeassa suhteessa niiden 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin, 
jotta ne voivat tehokkaasti puuttua 
laittoman sisällön ilmestymiseen niiden 
palveluissa ja jättää konkreettisten 
toimenpiteiden valinnan alustoille; 
kannattaa tasapainoista 
huolenpitovelvollisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa ja selkeää vastuuketjua, 
jotta vältetään alustojen tarpeeton 
sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, myös 
sananvapauden, tarpeettomat ja 
kohtuuttomat rajoitukset;

Or. en
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Tarkistus 165
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tähän olisi 
sisällyttävä säännöt ilmoitus- ja 
toimintamekanismeista ja vaatimuksista, 
joiden mukaan alustojen on toteutettava 
ennakoivia toimenpiteitä, jotka ovat 
oikeassa suhteessa niiden kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin, jotta ne voivat 
puuttua laittoman sisällön ilmestymiseen 
niiden palveluissa; kannattaa 
tasapainoista huolenpitovelvollisuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa ja selkeää 
vastuuketjua, jotta vältetään alustojen 
tarpeeton sääntelytaakka sekä 
perusoikeuksien, myös sananvapauden, 
tarpeettomat ja kohtuuttomat rajoitukset;

11. korostaa, että uuteen 
lainsäädäntökehykseen olisi sisällyttävä 
säännöt ilmoitus- ja 
toimintamekanismeista, jotta ne voivat 
puuttua laittoman sisällön ilmestymiseen 
verkossa ja pidättäytyä ottamasta käyttöön 
varoittavia ja pysyviä mekanismeja; 
sovellettavassa lainsäädännössä on 
määriteltävä kattavasti ja yksiselitteisesti 
digitaalisten palvelujen tarjoajien 
velvoitteet sen sijaan, että asetetaan 
yleinen huolellisuusvelvollisuus, jotta 
vältetään alustojen tarpeeton 
sääntelytaakka sekä perusoikeuksien, myös 
sananvapauden, tarpeettomat ja 
kohtuuttomat rajoitukset, tiedonsaanti ja 
oikeus yksityisyyteen;

Or. en

Tarkistus 166
Bartosz Arłukowicz

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että sääntelyn selkeyttä ja 
sidosryhmien kanssa käytävää 
vuoropuhelua on lisättävä, jotta 
kannustetaan tietoyhteiskunnan 
palveluntarjoajia osallistumaan 
vapaaehtoiseen lisätoimintaan niiden 
sisällön valvomiseksi lainsäädännön 
mukaisesti;
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Or. pl

Tarkistus 167
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien ihmisen 
suorittama valvonta ja todentaminen, sen 
varmistamiseksi, että poistamis- tai 
estämispäätökset ovat täsmällisiä ja hyvin 
perusteltuja ja että niissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia; palauttaa mieliin, että olisi 
tarjottava mahdollisuudet 
muutoksenhakuun, jotta taataan oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin;

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien ihmisen 
suorittama valvonta ja todentaminen, sen 
varmistamiseksi, että poistamis- tai 
estämispäätökset ovat lainmukaisia ja 
hyvin perusteltuja ja että niissä 
kunnioitetaan perusoikeuksia; palauttaa 
mieliin, että vaikka 
vastailmoitusmenettelyt, 
valitusmekanismit ja tuomioistuinten 
ulkopuoliset riidanratkaisumenettelyt 
voivat olla arvokkaita välineitä 
digitaalisten palvelujen käyttäjien 
perusoikeuksien suojelemisessa, ne eivät 
estä pääsyä muutoksenhakuun ja 
oikeussuojakeinoihin;

Or. en

Tarkistus 168
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
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velvoitteita, mukaan lukien ihmisen 
suorittama valvonta ja todentaminen, sen 
varmistamiseksi, että poistamis- tai 
estämispäätökset ovat täsmällisiä ja hyvin 
perusteltuja ja että niissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia; palauttaa mieliin, että olisi 
tarjottava mahdollisuudet 
muutoksenhakuun, jotta taataan oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin;

velvoitteita, mukaan lukien vaatimuksena 
oleva ihmisen suorittama valvonta ja 
todentaminen, sen varmistamiseksi, että 
poistamis- tai estämispäätökset ovat 
täsmällisiä ja hyvin perusteltuja ja että 
niissä kunnioitetaan perusoikeuksia; 
korostaa, että henkilöille, jotka antavat 
järjestelmällisesti ja toistuvasti vääriä tai 
väärinkäytöksiä koskevia ilmoituksia, on 
määrättävä seuraamuksia; palauttaa 
mieliin, että olisi säilytettävä 
mahdollisuudet muutoksenhakuun, jotta 
taataan oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin;

Or. en

Tarkistus 169
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien ihmisen 
suorittama valvonta ja todentaminen, sen 
varmistamiseksi, että poistamis- tai 
estämispäätökset ovat täsmällisiä ja hyvin 
perusteltuja ja että niissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia; palauttaa mieliin, että olisi 
tarjottava mahdollisuudet 
muutoksenhakuun, jotta taataan oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin;

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien ihmisen 
suorittama valvonta ja todentaminen, sen 
varmistamiseksi, että poistamis- tai 
estämispäätökset ovat täsmällisiä ja hyvin 
perusteltuja ja että niissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia; palauttaa mieliin, että olisi 
tarjottava mahdollisuudet 
muutoksenhakuun alustojen sisäisen 
valitusjärjestelmän mukaisesti tekemän 
lopullisen päätöksen jälkeen, jotta taataan 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin;

Or. pl

Tarkistus 170
Moritz Körner
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien ihmisen 
suorittama valvonta ja todentaminen, sen 
varmistamiseksi, että poistamis- tai 
estämispäätökset ovat täsmällisiä ja hyvin 
perusteltuja ja että niissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia; palauttaa mieliin, että olisi 
tarjottava mahdollisuudet 
muutoksenhakuun, jotta taataan oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin;

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
velvoitteita sen varmistamiseksi, että 
sisällön poistamispäätökset ovat 
täsmällisiä ja hyvin perusteltuja ja että 
niissä kunnioitetaan perusoikeuksia; 
palauttaa mieliin, että olisi tarjottava 
mahdollisuudet muutoksenhakuun, jotta 
taataan oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin, ja katsoo, että 
kaikkiin päätöksiin, jotka koskevat 
käyttäjien sisällön poistamista, on 
sovellettava inhimillistä valvontaa ja 
todentamista;

Or. en

Tarkistus 171
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien ihmisen 
suorittama valvonta ja todentaminen, sen 
varmistamiseksi, että poistamis- tai 
estämispäätökset ovat täsmällisiä ja hyvin 
perusteltuja ja että niissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia; palauttaa mieliin, että olisi 
tarjottava mahdollisuudet 
muutoksenhakuun, jotta taataan oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin;

12. korostaa, että 
vastustusilmoitusmenettelyjen lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia takeita ja 
oikeudenmukaista menettelyä koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien ihmisen 
suorittama valvonta ja todentaminen, sen 
varmistamiseksi, että poistamispäätökset 
ovat täsmällisiä ja hyvin perusteltuja, että 
niissä suojellaan kuluttajia ja että niissä 
kunnioitetaan perusoikeuksia; palauttaa 
mieliin, että olisi tarjottava mahdollisuudet 
tehokkaaseen muutoksenhakuun, jotta 
taataan oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin;
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Or. en

Tarkistus 172
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että sananvapauden ja 
tiedonsaannin vapauden suojelemiseksi 
on ratkaisevan tärkeää säilyttää rajoitetun 
vastuun järjestelmä välittäjille, joilla ei 
ole tietoa laittomasta toiminnasta tai 
tiedoista; painottaa, että digitaalisen 
palvelun tarjoajien vastuuta koskeva 
oikeudellinen järjestelmä ei saisi olla 
riippuvainen epävarmoista käsitteistä 
kuten palveluntarjoajien ”aktiivinen” tai 
”passiivinen” rooli;

Or. en

Tarkistus 173
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
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laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia; kehottaa perustamaan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisemistä ja torjumista käsittelevän 
EU:n keskuksen, joka varmistaisi 
tehokkaan ja koordinoidun reagoinnin 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
koskeviin tapauksiin verkossa, kuten 
lasten oikeuksista 26. marraskuuta 2019 
tehdyn YK:n lapsen oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen 30-vuotispäivänä 
annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa vaaditaan;

Or. en

Tarkistus 174
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

13. kannattaa alkuperämaaperiaatetta ja 
sen kuluttajasopimuksia koskevaa 
poikkeusta, mutta erityisesti sähköisten 
markkinapaikkojen vastuujärjestelmää on 
selvennettävä; pitää tärkeänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
avoimuusvelvoitteita, oikeudellisia 
määräyksiä ja muita digitaalipalveluja 
koskevia säädöksiä, olisi sovellettava 
tehokasta valvonta- ja 
täytäntöönpanomekanismia, myös 
seuraamuksia;

Or. en
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Tarkistus 175
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

13. Kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta koskevien 
nykyisten puitteiden säilyttämistä, mutta 
pitää välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että tällaisten 
määräyksen pitäisi antaa sen jäsenvaltion 
oikeusviranomainen, jossa sisältöä 
isännöivä palveluntarjoaja sijaitsee ja että 
poistamismääräyksiin olisi sovellettava 
oikeudellisia takeita väärinkäytösten 
estämiseksi ja perusoikeuksien 
täysimääräisen kunnioittamisen 
varmistamiseksi; korostaa, että 
palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
täytäntöönpanomekanismeja;

Or. en

Tarkistus 176
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
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väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; 
korostaa, että toimivaltaisten 
viranomaisten tekemien 
poistamispyyntöjen olisi oltava täsmällisiä 
ja niissä olisi selkeästi mainittava 
poistamisen oikeusperusta; korostaa, että 
palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 177
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien ja kansalaisoikeuksien ja 
-vapauksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, vaikka niillä on 
tekniset ja operatiiviset valmiudet, olisi 
sovellettava oikeasuhteisia seuraamuksia;

Or. pl

Tarkistus 178
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
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13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

13. kannattaa kaikentyyppisten 
välittäjien rajoitettua vastuuta koskevaa 
poikkeusta ja alkuperämaaperiaatetta ja 
pitää välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että vain niihin palveluntarjoajiin, jotka 
eivät noudata laillisia määräyksiä, olisi 
sovellettava seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 179
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
laillisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

13. kannattaa sisältöä koskevaa 
rajoitettua vastuuta ja 
alkuperämaaperiaatetta, mutta pitää 
välttämättömänä parantaa 
poistamispyyntöjen koordinointia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä; korostaa, että poistamismääräyksiin 
olisi sovellettava oikeudellisia takeita 
väärinkäytösten estämiseksi ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi; korostaa, 
että palveluntarjoajiin, jotka eivät noudata 
lainmukaisia määräyksiä, olisi sovellettava 
seuraamuksia;

Or. en



AM\1208140FI.docx 97/141 PE653.762v02-00

FI

Tarkistus 180
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että riippumattomien 
oikeusviranomaisten on oltava vastuussa 
lain täytäntöönpanosta, verkkotoiminnan 
laillisuudesta päättämisestä ja 
säilytyspalvelun tarjoajien määräämisestä 
poistamaan sisältö tai estämään siihen 
pääsy mahdollisimman pian; katsoo, että 
sisällön poistamista koskevia velvoitteita 
on sovellettava ainoastaan sellaiseen 
säilytyspalvelun tarjoajaan, joka on 
tosiasiallisesti tietoinen laittomasta 
sisällöstä ja sen laittomasta luonteesta;

Or. en

Tarkistus 181
Bartosz Arłukowicz

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. toteaa, että käyttäjälähtöiset toimet 
(ns. maalittaminen) ovat alue, joka 
edellyttää huolellista valvontaa; 
huomauttaa, että tämä käytäntö on 
sisällytetty yleiseen tietosuoja-asetukseen 
ja että sitä olisi sovellettava 
asianmukaisesti kaikkialla EU:ssa ennen 
kuin uutta lainsäädäntöä harkitaan;

Or. pl

Tarkistus 182
Moritz Körner
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Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. edellyttää, että digitaalisen 
palvelun tarjoajat, jotka tulevat tietoisiksi 
käyttäjiensä oletetusta laittomasta 
sisällöstä, ilmoittavat toimivaltaisille 
julkisille viranomaisille ilman tarpeetonta 
viivytystä.

Or. en

Tarkistus 183
Bartosz Arłukowicz

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa kaikkia digitaalisia 
toimijoita noudattamaan yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaisia 
julkistamissääntöjä, mukaan lukien 
käyttäjien valintojen kerääminen ja 
kirjaaminen sekä näiden käyttäjien 
valintojen siirtäminen 
teknologiakumppaneille ennen 
henkilötietojen käsittelyä; 

Or. pl

Tarkistus 184
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. pyytää jäsenvaltioita ja digitaalisen 
palvelun tarjoajia luomaan läpinäkyviä, 
tehokkaita, oikeudenmukaisia ja nopeasti 
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toimivia valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeja, joiden 
avulla käyttäjät voivat vastustaa sisältönsä 
poistamista verkosta.

Or. en

Tarkistus 185
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
oikeus- ja lainvalvontajärjestelmiensä 
saatavuutta ja tehokkuutta, kun 
määritetään verkkosisällön laittomuutta 
ja kun ratkaistaan sisällön verkosta 
poistamista koskevia riitoja, ja tämän 
saavuttamiseksi harkitsemaan 
erikoistuneiden tuomioistuimien ja 
lainvalvontayksikköjen perustamista 
kansallisiin oikeus- ja 
lainvalvontajärjestelmiinsä.

Or. en

Tarkistus 186
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
13 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 d. katsoo, että 
infrastruktuuripalvelujen tarjoajia, 
maksupalvelujen tarjoajia tai muita 
digitaalisen palvelun tarjoajille palveluja 
tarjoavia yrityksiä tai digitaalisen 
palvelun tarjoajia, joilla on suora suhde 
käyttäjään, ei saa pitää vastuussa 
sisällöstä, jota käyttäjä omasta 
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aloitteestaan lataa verkkoon tai verkosta; 
katsoo samalla, että digitaalisen palvelun 
tarjoajat, joilla on suora suhde laitonta 
sisältöä verkkoon ladanneeseen 
käyttäjään ja jotka kykenevät poistamaan 
verkosta selkeitä osia käyttäjän sisällöstä, 
on pidettävä vastuussa, jos ne eivät 
nopeasti vastaa demokraattisesti 
vastuullisten toimivaltaisten julkisten 
viranomaisten riittävästi perusteltuihin 
määräyksiin ottaa laiton sisältö pois 
verkosta.

Or. en

Tarkistus 187
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia; 
pitää valitettavana, että joidenkin 
sisältöalustojen palveluehdot eivät salli 
lainvalvontaviranomaisten käyttää muita 
kuin henkilökohtaisia tilejä, mikä 
vaarantaa sekä mahdolliset tutkinnat että 
viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia; 
korostaa, että välittäjien palvelujen 
käyttäjille asettamien 
vakiosopimusehtojen oikeudenmukaisuus 
ja perusoikeuksien noudattaminen on 
tutkittava oikeudellisesti; katsoo, että 
vakioehdot, joilla rajoitetaan 
kohtuuttomasti käyttäjien perusoikeuksia, 
kuten oikeutta yksityisyyteen ja 
sananvapauteen, eivät ole sitovia;

Or. en

Tarkistus 188
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia; 
pitää valitettavana, että joidenkin 
sisältöalustojen palveluehdot eivät salli 
lainvalvontaviranomaisten käyttää muita 
kuin henkilökohtaisia tilejä, mikä vaarantaa 
sekä mahdolliset tutkinnat että 
viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia ja 
että ne olisi asetettava käyttäjien 
saatavilla helposti ja esteettömästi; pitää 
valitettavana, että joidenkin 
sisältöalustojen palveluehdot eivät salli 
lainvalvontaviranomaisten käyttää muita 
kuin henkilökohtaisia tilejä, mikä vaarantaa 
sekä mahdolliset tutkinnat että 
viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

Or. en

Tarkistus 189
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia; 
pitää valitettavana, että joidenkin 
sisältöalustojen palveluehdot eivät salli 
lainvalvontaviranomaisten käyttää muita 
kuin henkilökohtaisia tilejä, mikä vaarantaa 
sekä mahdolliset tutkinnat että 
viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia ja 
että ne olisi asetettava käyttäjien 
saatavilla helposti ja esteettömästi; pitää 
valitettavana, että joidenkin 
sisältöalustojen palveluehdot eivät salli 
lainvalvontaviranomaisten käyttää muita 
kuin henkilökohtaisia tilejä, mikä vaarantaa 
sekä mahdolliset tutkinnat että 
viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

Or. en

Tarkistus 190
Kris Peeters

Päätöslauselmaesitys
14 kohta



PE653.762v02-00 102/141 AM\1208140FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia; 
pitää valitettavana, että joidenkin 
sisältöalustojen palveluehdot eivät salli 
lainvalvontaviranomaisten käyttää muita 
kuin henkilökohtaisia tilejä, mikä vaarantaa 
sekä mahdolliset tutkinnat että 
viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia, oikeudenmukaisia ja että 
ne olisi asetettava helposti ja esteettömästi 
käyttäjien saataville; pitää valitettavana, 
että joidenkin sisältöalustojen palveluehdot 
eivät salli lainvalvontaviranomaisten 
käyttää muita kuin henkilökohtaisia tilejä, 
mikä vaarantaa sekä mahdolliset tutkinnat 
että viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

Or. en

Tarkistus 191
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia; 
pitää valitettavana, että joidenkin 
sisältöalustojen palveluehdot eivät salli 
lainvalvontaviranomaisten käyttää muita 
kuin henkilökohtaisia tilejä, mikä 
vaarantaa sekä mahdolliset tutkinnat että 
viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

14. katsoo, että kuluttajien 
perusoikeuksien ja -etujen suojelemiseksi 
digitaalisia palveluja koskevassa laissa 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
pyritään varmistamaan, että digitaalisen 
palvelun tarjoajien palveluehtojen on 
oltava selkeitä, avoimia ja 
oikeudenmukaisia;

Or. en

Tarkistus 192
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia; 
pitää valitettavana, että joidenkin 
sisältöalustojen palveluehdot eivät salli 
lainvalvontaviranomaisten käyttää muita 
kuin henkilökohtaisia tilejä, mikä 
vaarantaa sekä mahdolliset tutkinnat että 
viranomaisten henkilökohtaisen 
turvallisuuden;

14. katsoo, että digitaalisen palvelun 
tarjoajien palveluehtojen olisi oltava 
selkeitä, avoimia ja oikeudenmukaisia; 
muistuttaa, että viranomaisen tekemän 
poistamisilmoituksen on aina perustuttava 
lakiin, ei palveluntarjoajien 
palveluehtoihin;

Or. en

Tarkistus 193
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että yleisessä tietosuoja-
asetuksessa säädetyn tietojen 
minimoinnin periaatteen mukaisesti 
digitaalisia palveluja koskevassa 
säädöksessä on vaadittava välittäjiä 
mahdollistamaan niiden palvelujen 
anonyymi käyttö ja niille maksaminen 
anonyymisti aina, kun se on teknisesti 
mahdollista, koska nimettömyys estää 
tehokkaasti tietojen luvattoman 
luovuttamisen, identiteettivarkauden ja 
muut verkossa kerättyjen henkilötietojen 
väärinkäytön muodot; toteaa, että 
ainoastaan silloin, kun voimassaolevassa 
lainsäädännössä edellytetään, että 
yritysten on ilmoitettava 
henkilöllisyytensä, suurten 
markkinapaikkojen tarjoajat voitaisiin 
velvoittaa varmentamaan heidän 
henkilöllisyytensä, kun taas muissa 
tapauksissa on säilytettävä oikeus käyttää 
digitaalisia palveluja nimettömästi;

Or. en
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Tarkistus 194
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta haitalliseen sisältöön olisi 
myös puututtava oikeudenmukaisen 
digitaalisen ekosysteemin 
varmistamiseksi; odottaa, että 
suuntaviivoihin sisällytetään sisällön 
moderointia tai poliittista mainontaa 
koskevat kattavammat avoimuussäännöt 
sen varmistamiseksi, että haitallisen 
sisällön poistaminen ja estäminen 
rajoitetaan ehdottoman välttämättömään;

15. korostaa, että kaikki pyrkimykset 
säännellä tai kohtuullistaa poliittista 
mainontaa olisi kiellettävä;

Or. pl

Tarkistus 195
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta haitalliseen sisältöön olisi 
myös puututtava oikeudenmukaisen 
digitaalisen ekosysteemin 
varmistamiseksi; odottaa, että 
suuntaviivoihin sisällytetään sisällön 
moderointia tai poliittista mainontaa 
koskevat kattavammat avoimuussäännöt 
sen varmistamiseksi, että haitallisen 
sisällön poistaminen ja estäminen 
rajoitetaan ehdottoman välttämättömään;

15. korostaa tarvetta säännellä sisällön 
parantamista ja seurantaan perustuvaa 
kohdennettua mainontaa antamalla 
käyttäjille enemmän valinnanvaraa ja 
valvontaa; korostaa, että käyttäjien olisi 
voitava kieltäytyä kokonaan 
kaikenlaisesta sisällön kuratoimisesta, 
päättää, haluavatko he hyväksyä 
jäljityksen, ja heillä olisi oltava enemmän 
vaihtoehtoja sen suhteen, missä 
järjestyksessä sisältö näytetään heille, 
mukaan lukien sijoittuminen 
tavanomaisten sisällönkulutustottumusten 
ulkopuolelle; katsoo vahvasti, että 
tällaisten suositusjärjestelmien 
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suunnitteluun ja suorituskykyyn olisi 
sovellettava täydellistä avoimuutta, joka 
esitetään käyttäjäystävällisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 196
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta haitalliseen sisältöön olisi 
myös puututtava oikeudenmukaisen 
digitaalisen ekosysteemin 
varmistamiseksi; odottaa, että 
suuntaviivoihin sisällytetään sisällön 
moderointia tai poliittista mainontaa 
koskevat kattavammat avoimuussäännöt 
sen varmistamiseksi, että haitallisen 
sisällön poistaminen ja estäminen 
rajoitetaan ehdottoman välttämättömään;

15. odottaa, että suuntaviivoihin 
sisällytetään sisällön moderointia tai 
poliittista mainontaa koskevat kattavammat 
avoimuussäännöt sen varmistamiseksi, että 
laillista sisältöä ei poisteta;

Or. en

Tarkistus 197
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta haitalliseen sisältöön olisi 
myös puututtava oikeudenmukaisen 
digitaalisen ekosysteemin varmistamiseksi; 
odottaa, että suuntaviivoihin sisällytetään 
sisällön moderointia tai poliittista 
mainontaa koskevat kattavammat 
avoimuussäännöt sen varmistamiseksi, että 
haitallisen sisällön poistaminen ja 

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta haitalliseen sisältöön olisi 
myös puututtava oikeudenmukaisen 
digitaalisen ekosysteemin varmistamiseksi; 
odottaa, että suuntaviivoihin sisällytetään 
sisällön moderointia ja mainontaa koskevat 
kattavammat avoimuussäännöt sen 
varmistamiseksi, että haitallisen sisällön 
poistaminen ja estäminen rajoitetaan 
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estäminen rajoitetaan ehdottoman 
välttämättömään;

ehdottoman välttämättömään; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan tätä 
digitaalisia palveluja koskevan lain 
liitteenä olevassa erityisessä asiakirjassa;

Or. en

Tarkistus 198
Nadine Morano

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta haitalliseen sisältöön olisi 
myös puututtava oikeudenmukaisen 
digitaalisen ekosysteemin 
varmistamiseksi; odottaa, että 
suuntaviivoihin sisällytetään sisällön 
moderointia tai poliittista mainontaa 
koskevat kattavammat avoimuussäännöt 
sen varmistamiseksi, että haitallisen 
sisällön poistaminen ja estäminen 
rajoitetaan ehdottoman välttämättömään;

15. korostaa, että sisältöä poistettaessa 
on otettava huomioon sananvapaus, 
minkä vuoksi vain laiton sisältö tai sisältö, 
jonka epäillään olevan laitonta, olisi 
estettävä tai poistettava ja tarjottava 
mahdollisuutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; toteaa näin ollen, 
ettei laillista sisältöä pitäisi voida poistaa 
tai estää;

Or. fr

Tarkistus 199
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta haitalliseen sisältöön olisi 
myös puututtava oikeudenmukaisen 
digitaalisen ekosysteemin 
varmistamiseksi; odottaa, että 
suuntaviivoihin sisällytetään sisällön 
moderointia tai poliittista mainontaa 

15. odottaa, että digitaalisia palveluja 
koskevaan lakiin sisällytetään sisällön 
moderointia tai poliittista mainontaa 
koskevat säännöt sen varmistamiseksi, että 
sisällön poistaminen on 
ihmisoikeusnormien mukaista ja että se 
rajoittuu sisältöön, joka on epäilemättä 
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koskevat kattavammat avoimuussäännöt 
sen varmistamiseksi, että haitallisen 
sisällön poistaminen ja estäminen 
rajoitetaan ehdottoman välttämättömään;

laitonta tai jonka oikeuslaitos on todennut 
laittomaksi;

Or. en

Tarkistus 200
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta haitalliseen sisältöön olisi 
myös puututtava oikeudenmukaisen 
digitaalisen ekosysteemin 
varmistamiseksi; odottaa, että 
suuntaviivoihin sisällytetään sisällön 
moderointia tai poliittista mainontaa 
koskevat kattavammat avoimuussäännöt 
sen varmistamiseksi, että haitallisen 
sisällön poistaminen ja estäminen 
rajoitetaan ehdottoman välttämättömään;

15. korostaa, että tietyntyyppiseen 
lailliseen mutta mahdollisesti haitalliseen 
sisältöön olisi myös puututtava; odottaa, 
että suuntaviivoihin sisällytetään sisällön 
moderointia tai poliittista mainontaa 
koskevat kattavammat avoimuussäännöt 
sen varmistamiseksi, että mahdollisesti 
haitallisen sisällön poistaminen ja 
estäminen vältetään;

Or. en

Tarkistus 201
Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. panee merkille yksilöllistetyn 
mainonnan, erityisesti 
mikrokohdennettujen ja 
käyttötottumuksia seuraavien mainosten, 
sekä henkilöiden arvioinnin kielteisen 
vaikutuksen erityisesti alaikäisiin, koska 
siinä puututaan ihmisten yksityiselämään, 
mikä herättää kysymyksiä siitä, miten 
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tietoja kerätään ja käytetään kyseisen 
mainonnan yksilöllistämiseen, tuotteiden 
tai palvelujen tarjoamiseen tai hintojen 
asettamiseen; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ottamaan asteittain käyttöön 
yksilöllistetyn mainonnan kiellon, 
aloittaen alaikäisistä, ja kieltämään 
syrjivät käytännöt palvelujen tai 
tuotteiden tarjoamisessa;

Or. en

Tarkistus 202
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
15 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

katsoo, että tällaisia haitallisen sisällön 
muotoja ovat muun muassa 
mikrokohdentaminen, joka perustuu 
ominaisuuksiin, jotka paljastavat fyysisiä 
tai psyykkisiä haavoittuvuuksia, 
terveyteen liittyvä sisältö, kuten covid-19-
taudin syihin tai parantamiseen liittyvä 
disinformaatio ja nousevat kysymykset, 
kuten useiden alustojen järjestäytynyt 
väärinkäyttö ja tekoälysovellukset, joilla 
luodaan väärennettyjä profiileja tai 
manipuloidaan verkkosisältöä; 
huomauttaa, että internetiä käyttävien 
alaikäisten kohtaamaan haitalliseen 
sisältöön olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota, erityisesti heidän 
altistumiseensa verkkokiusaamiselle, 
seksuaaliselle häirinnälle, pornografialle, 
väkivallalle tai itsensä vahingoittamiselle;

Or. en

Tarkistus 203
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel
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Päätöslauselmaesitys
15 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että yleisenä periaatteena 
kohdennetulla mainonnalla voi olla 
myönteinen taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen vaikutus, ja viittaa 
siihen, että yleinen tietosuoja-asetus on 
pantava täysimääräisesti ja 
asianmukaisesti täytäntöön, jotta 
varmistetaan käyttäjien yksityisyyden 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 204
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. huomauttaa, että digitaalisia 
palveluja koskevassa säädöksessä ei saa 
käyttää oikeudellisesti määrittelemätöntä 
”vahingollisen sisällön” käsitettä, mutta 
sen on puututtava laittoman sisällön 
julkaisemiseen; korostaa, että väärien ja 
rasististen tietojen levittämistä 
sosiaalisessa mediassa olisi hillittävä 
antamalla käyttäjille mahdollisuus hallita 
heille ehdotettua sisältöä; korostaa, että 
sisällön kuratoiminen käyttäjien toimien 
perusteella edellyttää käyttäjän 
suostumusta; ehdottaa, että sosiaalisten 
verkostojen käyttäjillä olisi oltava oikeus 
nähdä aikajanansa kronologisessa 
järjestyksessä; ehdottaa, että määräävässä 
asemassa olevien alustojen on tarjottava 
käyttäjille rajapinta, jonka avulla he 
voivat valita sisällön kuratoimiseen 
haluamansa ohjelmistot ja palvelut;
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Or. en

Tarkistus 205
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että tietopohjaisen 
profiloinnin mahdollistama 
informaatioympäristöjen personointi tuo 
mukanaan uusia valmiuksia manipuloida 
yksilöitä hienovaraisilla, mutta erittäin 
tehokkailla tavoilla; korostaa, että kun 
profilointia käytetään laajamittaisesti 
poliittiseen mikrokohdentamiseen 
äänestyskäyttäytymisen manipuloimiseksi, 
se voi vakavasti heikentää demokratian 
perustaa; odottaa siksi, että komissio 
antaa suuntaviivat tällaisen vakuuttavan 
digitaaliteknologian käytöstä 
vaalikampanjoissa ja poliittisen 
mainonnan politiikassa;

Or. en

Tarkistus 206
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. katsoo, että harhaanjohtava tai 
hämärä poliittinen mainonta on erityinen 
verkossa tapahtuvan uhan luokka, koska 
se vaikuttaa keskeisiin mekanismeihin, 
jotka mahdollistavat demokraattisen 
yhteiskuntamme toiminnan, erityisesti 
silloin, kun tällaiset sisällöt ovat 
kolmansien osapuolten ja ulkomaisten 
toimijoiden sponsoroimia; kehottaa tässä 
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yhteydessä asettamaan tiukkoja 
avoimuusvaatimuksia maksetun 
poliittisen mainonnan esittämiselle;

Or. en

Tarkistus 207
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa digitaalisen palvelun 
tarjoajia toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet sosiaalisen median bottien 
verkkoon lataaman sisällön 
tunnistamiseksi ja merkitsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 208
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël 
Glucksmann, Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. on huolissaan alustoista ja 
palveluista, jotka tarkoituksellisesti 
lukitsevat käyttäjänsä kyseiselle alustalle 
ja vahvistavat siten niiden määräävää 
markkina-asemaa ja kykyä profiloida 
käyttäjiään vielä perusteellisemmin sekä 
luovat erittäin haitallisia ja paljastavia 
profiileja alustan käyttäjistä; kehottaa 
siksi komissiota takaamaan digitaalisten 
palvelujen yhteentoimivuuden; katsoo 
tässä yhteydessä, että sovellusten 
ohjelmointirajapinnat (API), joiden 
avulla käyttäjä voi muodostaa yhteyden 
alustojen välillä ja tuoda 
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sisällönhallintasääntöjä alustalle 
tarkastelemalleen sisällölle, ovat 
hyödyllisiä välineitä, joilla voidaan tuoda 
käyttäjille todellista yhteentoimivuutta ja 
lisätä näin heidän mahdollisuuksiaan 
valita erilaisia suositusjärjestelmiä ja -
palveluja;

Or. en

Tarkistus 209
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. panee merkille mikrokohdennetun 
mainonnan ja henkilöiden arvioinnin 
mahdollisen kielteisen vaikutuksen 
erityisesti alaikäisiin ja muihin heikossa 
asemassa oleviin ryhmiin, koska siinä 
puututaan ihmisten yksityiselämään, mikä 
herättää kysymyksiä siitä, miten tietoja 
kerätään ja käytetään kyseisen 
mainonnan kohdentamiseen, tuotteiden 
tai palvelujen tarjoamiseen tai hintojen 
asettamiseen; vahvistaa uudelleen, että 
sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 
asettaa kohdennetun sisällön 
parantamisen valinnaisen päätöksen 
kohteeksi ja on muuten kielletty;

Or. en

Tarkistus 210
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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15 c. panee merkille, että sisällöllä 
rahastamista koskevat käytännöt 
vaikuttavat siihen, millaista sisältöä 
käyttäjät näkevät, ja siten myös siihen, 
millaista sisältöä käyttäjät lataavat; 
kehottaa siksi vaatimaan verkkosisällön 
säilytysalustoilta avoimia ja syrjimättömiä 
sisällön rahastamisesta 
luopumispolitiikkoja, jotta taataan täysi 
oikeus ilmaisunvapauteen verkossa;

Or. en

Tarkistus 211
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että vastuuvelvollisuuteen 
ja näyttöön perustuva päätöksenteko 
edellyttää vankkaa tietoa laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta;

16. korostaa koneiden nopeuden ja 
kapasiteetin välistä kiilaa suhteessa 
ihmisten kykyyn valvoa näitä koneita; 
katsoo siksi, että vastuuvelvollisuus on 
aina ihmisvalvojilla ja vaatii näyttöön 
perustuvaa päätöksentekoa, mikä 
edellyttää vankkaa tietoa laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta, jotta varmistetaan avoin 
järjestelmä, johon kaikki voivat luottaa;

Or. en

Tarkistus 212
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että vastuuvelvollisuuteen 
ja näyttöön perustuva päätöksenteko 

16. katsoo, että vastuuvelvollisuuteen 
ja näyttöön perustuva päätöksenteko 
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edellyttää vankkaa tietoa laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta;

edellyttää vankkaa tietoa laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta sekä laittoman toiminnan 
esiintymisestä ja ehkäisemisestä verkossa, 
erityisesti toiminnan kohdistuessa lapsiin 
ja muihin haavoittuvassa asemassa 
oleviin ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 213
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että vastuuvelvollisuuteen 
ja näyttöön perustuva päätöksenteko 
edellyttää vankkaa tietoa laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta;

16. katsoo, että vastuuvelvollisuuteen 
ja näyttöön perustuva päätöksenteko 
edellyttää vankkaa tietoa laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta sekä verkkoalustojen 
sisällön kuratointialgoritmeista;

Or. en

Tarkistus 214
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että vastuuvelvollisuuteen 
ja näyttöön perustuva päätöksenteko 
edellyttää vankkaa tietoa laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta;

16. katsoo, että vastuuvelvollisuus sekä 
yksityisellä että julkisella sektorilla ja 
näyttöön perustuva päätöksenteko 
edellyttävät vankkaa tietoa laittoman 
verkkosisällön esiintyvyydestä ja 
poistamisesta;

Or. en
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Tarkistus 215
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin;

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin ja erityisesti 
niiden sisällönhallintamenettelyihin, 
mukaan lukien vakiomuotoiset tiedot 
poistetun sisällön määrästä ja taustalla 
olevista syistä, vastaanotettujen 
poistamispyyntöjen tyypistä ja 
perusteluista, niiden pyyntöjen määrästä, 
joiden täytäntöönpano evättiin, ja 
epäämisen syistä;

Or. en

Tarkistus 216
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin;

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, kattavan 
ja johdonmukaisen julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin, mukaan lukien 
muun muassa tiedot hyväksytyistä 
toimenpiteistä laittoman toiminnan 
torjumiseksi verkossa, poistettujen 
laittomien aineistojen määrä, sisäisten 
valitusten määrä ja tulokset sekä 
oikeussuojakeinot;
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Or. en

Tarkistus 217
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin;

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, julkisen 
vuosittaisen raportointivelvollisuuden, joka 
on oikeassa suhteessa alustojen 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin; 
korostaa, että tällaiset kertomukset, jotka 
kattavat toimittamisvuotta edeltävänä 
vuonna toteutetut toimet, olisi toimitettava 
kyseisen vuoden ensimmäisen 
neljänneksen loppuun mennessä;

Or. pl

Tarkistus 218
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin;

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin; lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön osalta 
raportointi olisi tehtävä EU:n lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyn ja 
torjunnan keskukselle;

Or. en
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Tarkistus 219
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin;

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, kattavan 
ja johdonmukaisen julkisen 
raportointivelvollisuuden, joka on oikeassa 
suhteessa alustojen kattavuuteen ja 
operatiivisiin valmiuksiin;

Or. en

Tarkistus 220
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa tässä yhteydessä 
säätämään alustoille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden, joka 
on oikeassa suhteessa alustojen 
kattavuuteen ja operatiivisiin valmiuksiin;

17. kehottaa suuria kaupallisia 
verkkoalustoja asettamaan menettelynsä 
ja päätöksensä julkisesti saataville;

Or. en

Tarkistus 221
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa lisäksi säätämään 
kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden;

18. kehottaa lisäksi säätämään 
kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden, mukaan 
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lukien vakiomuotoiset tiedot 
poistamispyyntöjen lukumäärästä ja 
niiden oikeusperustasta, hallinnollisten 
tai oikeudellisten 
muutoksenhakukeinojen kohteena olevien 
poistamispyyntöjen lukumäärästä, näiden 
menettelyjen tuloksista sekä 
seuraamusten määräämistä koskevien 
päätösten kokonaismäärästä, mukaan 
lukien kuvaus määrätyn seuraamuksen 
tyypistä;

Or. en

Tarkistus 222
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa lisäksi säätämään 
kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden;

18. kehottaa lisäksi säätämään 
kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden, mukaan 
lukien tiedot muun muassa 
poistamismääräysten määrästä, tutkinnan 
ja syytteeseenpanon johtaneen 
tunnistetun laittoman sisällön tai 
toiminnan määrästä sekä laittomiksi 
virheellisesti määriteltyjen sisältö- tai 
toimintatapausten määrästä;

Or. en

Tarkistus 223
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa lisäksi säätämään 18. kehottaa lisäksi säätämään 
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kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden;

kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden, mukaan 
lukien tiedot muun muassa 
poistamismääräysten määrästä, tutkinnan 
ja syytteeseenpanon johtaneen 
tunnistetun laittoman sisällön tai 
toiminnan määrästä sekä laittomiksi 
virheellisesti määriteltyjen sisältö- tai 
toimintatapausten määrästä;

Or. en

Tarkistus 224
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa lisäksi säätämään 
kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden;

18. kehottaa lisäksi säätämään 
kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden 
pyynnöistä, jotka koskevat laittoman 
sisällön poistamista digitaalisilta 
alustoilta;

Or. en

Tarkistus 225
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa lisäksi säätämään 
kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen raportointivelvollisuuden;

18. kehottaa lisäksi säätämään 
kansallisille viranomaisille säännöllisen, 
julkisen vuosittaisen 
raportointivelvollisuuden;

Or. pl
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Tarkistus 226
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on huolissaan alustojen julkisen 
valvonnan hajanaisuudesta ja siitä, että 
valvontaelimiltä puuttuu usein niiden 
tehtävien moitteettoman hoitamisen 
edellyttämiä taloudellisia ja 
henkilöresursseja; kehottaa lisäämään 
yhteistyötä digitaalisten palvelujen 
viranomaisvalvonnan alalla;

19. on huolissaan siitä, että 
valvontaelimillä ei ole dokumentoituja 
tehtävien moitteettoman hoitamisen 
edellyttämiä taloudellisia ja 
henkilöresursseja;

Or. en

Tarkistus 227
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on huolissaan alustojen julkisen 
valvonnan hajanaisuudesta ja siitä, että 
valvontaelimiltä puuttuu usein niiden 
tehtävien moitteettoman hoitamisen 
edellyttämiä taloudellisia ja 
henkilöresursseja; kehottaa lisäämään 
yhteistyötä digitaalisten palvelujen 
viranomaisvalvonnan alalla;

19. on huolissaan verkkoalustojen ja 
muiden digitaalisten palvelujen tarjoajien 
julkisen valvonnan hajanaisuudesta ja siitä, 
että valvontaelimiltä puuttuu usein niiden 
tehtävien moitteettoman hoitamisen 
edellyttämiä taloudellisia ja 
henkilöresursseja; kehottaa lisäämään 
yhteistyötä digitaalisten palvelujen 
viranomaisvalvonnan alalla;

Or. en

Tarkistus 228
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että digitaalisia palveluja 
koskevan lain asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi tämän 
lain noudattamisen valvonta olisi 
annettava riippumattoman viranomaisen 
tehtäväksi, kun taas kaikki sisältöön 
liittyvät päätökset olisi aina jätettävä 
oikeuslaitoksen tehtäväksi; korostaa tässä 
yhteydessä, että digitaalisia palveluja 
koskevan lain noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten olisi 
perustuttava selkeästi määriteltyjen 
tekijöiden, kuten oikeasuhteisuuden, 
teknisten ja organisatoristen 
toimenpiteiden ja laiminlyöntien, 
arviointiin ja että seuraamusten olisi 
perustuttava prosenttiosuuteen yrityksen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta;

Or. en

Tarkistus 229
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
riippumaton unionin elin valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
valvottava menettelyllisten takeiden ja 
avoimuuden noudattamista ja tarjottava 
nopeita ja luotettavia ohjeita 
asiayhteyksistä, joissa laillista sisältöä on 
pidettävä haitallisena;

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 230
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
riippumaton unionin elin valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
valvottava menettelyllisten takeiden ja 
avoimuuden noudattamista ja tarjottava 
nopeita ja luotettavia ohjeita 
asiayhteyksistä, joissa laillista sisältöä on 
pidettävä haitallisena;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 231
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
riippumaton unionin elin valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
valvottava menettelyllisten takeiden ja 
avoimuuden noudattamista ja tarjottava 
nopeita ja luotettavia ohjeita 
asiayhteyksistä, joissa laillista sisältöä on 
pidettävä haitallisena;

20. kehottaa komissiota luomaan 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
(EFVJ) mallia noudattaen Euroopan 
digitaalisten palvelujen 
valvontajärjestelmän ja antamaan 
olemassa oleville unionin elimille ja 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
tehtäväksi tarkastaa digitaalisen palvelun 
tarjoajien sisäiset toimintatavat ja 
algoritmit ottaen asianmukaisesti 
huomioon unionin lainsäädännön ja 
kaikki palvelujen käyttäjien 
perusoikeuksiin vaikuttavat olosuhteet 
sekä huomioimaan syrjimättömyyden sekä 
sananvapauden ja tiedonsaannin 
vapauden perustavan merkityksen 
avoimessa ja demokraattisessa 
yhteiskunnassa, ja julkistamatta 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja; 
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pyytää, että tämä Euroopan digitaalisten 
palvelujen valvontajärjestelmää 
varmistaa, että digitaalisen palvelun 
tarjoajiin sovellettavat säännöt pannaan 
täytäntöön ja niiden täytäntöönpanoa 
valvontaan asianmukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan tarjota 
suojaa palvelujen käyttäjille ja edistää 
Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita.

Or. en

Tarkistus 232
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
riippumaton unionin elin valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
valvottava menettelyllisten takeiden ja 
avoimuuden noudattamista ja tarjottava 
nopeita ja luotettavia ohjeita 
asiayhteyksistä, joissa laillista sisältöä on 
pidettävä haitallisena;

20. pyytää komissiota valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista sekä etenkin 
menettelyllisten takeiden ja avoimuuden 
soveltamista;

Or. fr

Tarkistus 233
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
riippumaton unionin elin valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
valvottava menettelyllisten takeiden ja 

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
riippumaton unionin elin valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; korostaa, että sen olisi 
taattava näiden sääntöjen 
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avoimuuden noudattamista ja tarjottava 
nopeita ja luotettavia ohjeita 
asiayhteyksistä, joissa laillista sisältöä on 
pidettävä haitallisena;

yhdenmukainen täytäntöönpano 
kaikkialla unionissa ja valvottava 
menettelyllisten takeiden ja avoimuuden 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
tarjottava nopeita ja luotettavia ohjeita 
asiayhteyksistä, joissa laillista sisältöä on 
pidettävä haitallisena;

Or. en

Tarkistus 234
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
riippumaton unionin elin valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
valvottava menettelyllisten takeiden ja 
avoimuuden noudattamista ja tarjottava 
nopeita ja luotettavia ohjeita 
asiayhteyksistä, joissa laillista sisältöä on 
pidettävä haitallisena;

20. kannattaa sitä, että valvotaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
valvottava menettelyllisten takeiden ja 
avoimuuden noudattamista ja tarjottava 
nopeita ja luotettavia ohjeita siitä, miten 
laitonta sisältöä käsitellään;

Or. en

Tarkistus 235
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
riippumaton unionin elin valvomaan 
tehokkaasti sovellettavien sääntöjen 
noudattamista; katsoo, että sen olisi 
valvottava menettelyllisten takeiden ja 
avoimuuden noudattamista ja tarjottava 

20. kannattaa sitä, että perustetaan 
EU:n tasolla koordinoitu 
täytäntöönpanomekanismi siten, että 
vastuut ja tarvittavat 
täytäntöönpanovälineet jaetaan selkeästi, 
jotta pystytään valvomaan tehokkaasti 
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nopeita ja luotettavia ohjeita 
asiayhteyksistä, joissa laillista sisältöä on 
pidettävä haitallisena;

sovellettavien sääntöjen noudattamista; 
katsoo, että sen olisi valvottava 
menettelyllisten takeiden ja avoimuuden 
noudattamista;

Or. en

Tarkistus 236
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että alustojen ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
laatimat avoimuusraportit olisi asetettava 
tämän unionin elimen saataville, jonka 
tehtävänä olisi oltava laatia vuosittain 
raportteja, joissa analysoidaan 
jäsennellysti laittoman sisällön 
poistamista ja estämistä EU:n tasolla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että alustojen ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava tämän 
unionin elimen saataville, jonka tehtävänä 
olisi oltava laatia vuosittain raportteja, 
joissa analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön poistamista ja estämistä EU:n 
tasolla;

21. katsoo, että alustojen ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava näiden 
unionin elinten saataville, jonka tehtävänä 
olisi oltava laatia vuosittain raportteja, 
joissa analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön poistamista ja estämistä EU:n 
tasolla; korostaa, että nämä EU:n 
toimielinten julkisten palvelujen raportit 
olisi julkaistava vuosittain;
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Or. pl

Tarkistus 238
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että alustojen ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
laatimat avoimuusraportit olisi asetettava 
tämän unionin elimen saataville, jonka 
tehtävänä olisi oltava laatia vuosittain 
raportteja, joissa analysoidaan jäsennellysti 
laittoman sisällön poistamista ja estämistä 
EU:n tasolla;

21. katsoo, että alustojen ja 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava julkisesti 
saataville, mukaan lukien velvollisuus 
laatia vuosittain raportteja, joissa 
analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön poistamista ja estämistä EU:n 
tasolla; katsoo, että myös tapaukset, jotka 
eivät johtaneet sisällön poistamiseen tai 
estämiseen, on raportoitava;

Or. en

Tarkistus 239
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että alustojen ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava tämän 
unionin elimen saataville, jonka tehtävänä 
olisi oltava laatia vuosittain raportteja, 
joissa analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön poistamista ja estämistä EU:n 
tasolla;

21. katsoo, että alustojen ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava tämän 
unionin täytäntöönpanomekanismin 
saataville, jonka tehtävänä olisi oltava 
laatia vuosittain raportteja, joissa 
analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön poistamista ja estämistä EU:n 
tasolla;

Or. en
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Tarkistus 240
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että alustojen ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava tämän 
unionin elimen saataville, jonka tehtävänä 
olisi oltava laatia vuosittain raportteja, 
joissa analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön poistamista ja estämistä EU:n 
tasolla;

21. katsoo, että alustojen ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava tämän 
unionin elimen saataville, jonka tehtävänä 
olisi oltava laatia vuosittain raportteja, 
joissa analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön havaitsemista, poistamista ja 
estämistä EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että alustojen ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava tämän 
unionin elimen saataville, jonka tehtävänä 
olisi oltava laatia vuosittain raportteja, 
joissa analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön poistamista ja estämistä EU:n 
tasolla;

21. katsoo, että alustojen ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten laatimat 
avoimuusraportit olisi asetettava komission 
saataville, jonka tehtävänä olisi oltava 
laatia vuosittain raportteja, joissa 
analysoidaan jäsennellysti laittoman 
sisällön poistamista ja estämistä EU:n 
tasolla;

Or. fr

Tarkistus 242
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tämän unionin 
elimen ei pitäisi omaksua sisällön 
moderoijan roolia, vaan sen olisi 
analysoitava sille tehdyn valituksen 
perusteella tai omasta aloitteestaan, 
amplifioivatko digitaalisen palvelun 
tarjoajat laitonta sisältöä ja millä tavalla; 
kehottaa antamaan tälle 
sääntelyviranomaiselle valtuudet määrätä 
oikeasuhteisia sakkoja tai muita korjaavia 
toimia, jos alustat eivät toimita ajoissa 
riittävästi tietoa menettelyistään tai 
algoritmeistaan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 243
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tämän unionin 
elimen ei pitäisi omaksua sisällön 
moderoijan roolia, vaan sen olisi 
analysoitava sille tehdyn valituksen 
perusteella tai omasta aloitteestaan, 
amplifioivatko digitaalisen palvelun 
tarjoajat laitonta sisältöä ja millä tavalla; 
kehottaa antamaan tälle 
sääntelyviranomaiselle valtuudet määrätä 
oikeasuhteisia sakkoja tai muita korjaavia 
toimia, jos alustat eivät toimita ajoissa 
riittävästi tietoa menettelyistään tai 
algoritmeistaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 244
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tämän unionin 
elimen ei pitäisi omaksua sisällön 
moderoijan roolia, vaan sen olisi 
analysoitava sille tehdyn valituksen 
perusteella tai omasta aloitteestaan, 
amplifioivatko digitaalisen palvelun 
tarjoajat laitonta sisältöä ja millä tavalla; 
kehottaa antamaan tälle 
sääntelyviranomaiselle valtuudet määrätä 
oikeasuhteisia sakkoja tai muita korjaavia 
toimia, jos alustat eivät toimita ajoissa 
riittävästi tietoa menettelyistään tai 
algoritmeistaan;

22. kehottaa antamaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle valtuudet määrätä 
oikeasuhteisia sakkoja tai muita korjaavia 
toimia, jos alustat eivät toimita ajoissa 
riittävästi tietoa menettelyistään tai 
algoritmeistaan;

Or. en

Tarkistus 245
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tämän unionin elimen 
ei pitäisi omaksua sisällön moderoijan 
roolia, vaan sen olisi analysoitava sille 
tehdyn valituksen perusteella tai omasta 
aloitteestaan, amplifioivatko digitaalisen 
palvelun tarjoajat laitonta sisältöä ja millä 
tavalla; kehottaa antamaan tälle 
sääntelyviranomaiselle valtuudet määrätä 
oikeasuhteisia sakkoja tai muita korjaavia 
toimia, jos alustat eivät toimita ajoissa 
riittävästi tietoa menettelyistään tai 
algoritmeistaan;

22. korostaa, että tämän unionin elimen 
ei pitäisi omaksua sisällön moderoijan 
roolia, vaan sen olisi analysoitava sille 
tehdyn valituksen perusteella tai omasta 
aloitteestaan, amplifioivatko digitaalisen 
palvelun tarjoajat laitonta sisältöä ja millä 
tavalla, esimerkiksi suosituskoneilla ja 
optimointiominaisuuksilla kuten 
automaattisella täydennyksellä ja 
suositummilla julkaisuilla; kehottaa 
antamaan tälle sääntelyviranomaiselle 
valtuudet määrätä oikeasuhteisia sakkoja 
tai muita korjaavia toimia, jos alustat eivät 
toimita ajoissa riittävästi tietoa 
menettelyistään tai algoritmeistaan;

Or. en
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Tarkistus 246
Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tämän unionin 
elimen ei pitäisi omaksua sisällön 
moderoijan roolia, vaan sen olisi 
analysoitava sille tehdyn valituksen 
perusteella tai omasta aloitteestaan, 
amplifioivatko digitaalisen palvelun 
tarjoajat laitonta sisältöä ja millä tavalla; 
kehottaa antamaan tälle 
sääntelyviranomaiselle valtuudet määrätä 
oikeasuhteisia sakkoja tai muita korjaavia 
toimia, jos alustat eivät toimita ajoissa 
riittävästi tietoa menettelyistään tai 
algoritmeistaan;

22. korostaa, että EU:n toimielinten ei 
pitäisi omaksua sisällön moderoijan roolia, 
vaan niiden olisi analysoitava sille tehdyn 
valituksen perusteella tai omasta 
aloitteestaan, amplifioivatko digitaalisen 
palvelun tarjoajat laitonta sisältöä ja millä 
tavalla; kehottaa antamaan EU:n 
toimielimiä osoittamaan korjaavia toimia, 
jos alustat eivät toimita ajoissa riittävästi 
tietoa menettelyistään tai algoritmeistaan;

Or. pl

Tarkistus 247
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tämän unionin elimen 
ei pitäisi omaksua sisällön moderoijan 
roolia, vaan sen olisi analysoitava sille 
tehdyn valituksen perusteella tai omasta 
aloitteestaan, amplifioivatko digitaalisen 
palvelun tarjoajat laitonta sisältöä ja millä 
tavalla; kehottaa antamaan tälle 
sääntelyviranomaiselle valtuudet määrätä 
oikeasuhteisia sakkoja tai muita korjaavia 
toimia, jos alustat eivät toimita ajoissa 
riittävästi tietoa menettelyistään tai 
algoritmeistaan;

22. korostaa, että tämän unionin 
täytäntöönpanomekanismin ei pitäisi 
omaksua sisällön moderoijan roolia, vaan 
sen olisi analysoitava sille tehdyn 
valituksen perusteella tai omasta 
aloitteestaan, amplifioivatko digitaalisen 
palvelun tarjoajat laitonta sisältöä ja millä 
tavalla; kehottaa antamaan tälle 
sääntelyviranomaiselle valtuudet määrätä 
oikeasuhteisia sakkoja tai muita korjaavia 
toimia, jos alustat eivät toimita ajoissa 
riittävästi tietoa menettelyistään tai 
algoritmeistaan;
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Or. en

Tarkistus 248
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. on huolissaan siitä, että 
automatisoidun päätöksenteon ja 
koneoppimisen lisääntyvä käyttö 
tunnistamisen, käyttäytymisen 
ennustamisen tai kohdennetun 
mainonnan kaltaisiin tarkoituksiin johtaa 
lisääntyneeseen välittömään ja välilliseen 
syrjintään, joka perustuu esimerkiksi 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen 
tai sosiaaliseen alkuperään, geneettisiin 
ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 
vakaumukseen, poliittiseen tai muuhun 
mielipiteeseen, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, 
omaisuuteen, varallisuuteen, syntymiseen, 
vammaisuuteen, vammaisuuteen, ikään 
tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
digitaalisia palveluja käytettäessä; 
painottaa, että digitaalisia palveluja 
koskevalla lailla on pyrittävä 
varmistamaan verkkopalvelujen 
toiminnan ja syrjimättömän digitaalisen 
ympäristön korkea avoimuus;

Or. en

Tarkistus 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että laittoman sisällön 
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torjuntaa koskevien kansallisten 
säännösten hajanaisuus kasvaa, ja pitää 
siksi tärkeänä, että jäsenvaltioiden välisiä 
yhteistyömekanismeja vahvistetaan 
etenkin komission ja Euroopan unionin 
virastojen tuella; korostaa, että on tärkeää 
käydä tällaista vuoropuhelua etenkin 
jäsenvaltioiden välisistä eroista sisältöjen 
laillisuuden tai laittomuuden ja niiden 
mahdollisten vaikutusten arvioimisessa;

Or. fr

Tarkistus 250
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen perustaa Euroopan 
digitaalitiedotusvälineiden 
seurantakeskus, jolla tuetaan 
riippumattomia faktojen 
tarkistuspalveluja, lisätään yleistä 
tietämystä verkossa tapahtuvasta 
disinformaatiosta ja tuetaan digitaalisten 
tiedotusvälineiden valvonnasta vastaavia 
viranomaisia;

Or. en

Tarkistus 251
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. on huolissaan siitä, että 
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automatisoidun päätöksenteon ja 
koneoppimisen lisääntyvä käyttö 
tunnistamisen, käyttäytymisen 
ennustamisen tai kohdennetun 
mainonnan kaltaisiin tarkoituksiin johtaa 
lisääntyneeseen välittömään ja välilliseen 
syrjintään, joka perustuu esimerkiksi 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen 
tai sosiaaliseen alkuperään, geneettisiin 
ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 
vakaumukseen, poliittiseen tai muuhun 
mielipiteeseen, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, 
omaisuuteen, varallisuuteen, syntymiseen, 
vammaisuuteen, vammaisuuteen, ikään 
tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
digitaalisia palveluja käytettäessä; 
painottaa, että digitaalisia palveluja 
koskevalla lailla on pyrittävä 
varmistamaan verkkopalvelujen 
toiminnan ja syrjimättömän digitaalisen 
ympäristön korkea avoimuus;

Or. en

Tarkistus 252
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. pitää tärkeänä myös sitä, että 
lisätään markkinapaikkojen 
vastuullisuutta erityisen 
vastuullisuusjärjestelmän avulla, jotta 
voidaan suojella kuluttajia vaarallisilta 
tuotteilta erityisesti tiedotuksen ja 
avoimuuden avulla sekä taata heidän 
oikeutensa;

Or. fr

Tarkistus 253
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Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että on tärkeää antaa 
käyttäjille mahdollisuus valvoa omien 
perusoikeuksiensa toteutumista verkossa 
muun muassa helposti saatavilla olevien 
valitusmenettelyjen, oikeussuojakeinojen, 
koulutustoimien ja tietosuojakysymyksiä 
koskevan tietoisuuden lisäämisen avulla;

23. korostaa, että on tärkeää antaa 
käyttäjille mahdollisuus valvoa omien 
perusoikeuksiensa toteutumista verkossa 
muun muassa helposti saatavilla olevien 
valitusmenettelyjen, yksityishenkilöiden ja 
yritysten laitonta sisältöä ja rikollista 
käyttäytymistä koskevien 
ilmoitusmekanismien, 
oikeussuojakeinojen, koulutustoimien, 
mukaan lukien lasten 
verkkoturvallisuutta koskevien neuvojen 
jakaminen, tietosuojakysymyksiä ja 
verkkoturvallisuutta koskevan 
tietoisuuden lisäämisen sekä maksuttoman 
lastenneuvonnan ja ikäryhmälle sopivien 
palvelujen tarjoamisen avulla;

Or. en

Tarkistus 254
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että on tärkeää antaa 
käyttäjille mahdollisuus valvoa omien 
perusoikeuksiensa toteutumista verkossa 
muun muassa helposti saatavilla olevien 
valitusmenettelyjen, oikeussuojakeinojen, 
koulutustoimien ja tietosuojakysymyksiä 
koskevan tietoisuuden lisäämisen avulla;

23. korostaa, että on tärkeää antaa 
käyttäjille mahdollisuus valvoa omien 
perusoikeuksiensa toteutumista verkossa 
muun muassa verkkopalvelujen 
avoimuusvelvoitteiden sekä helposti 
saatavilla olevien, puolueettomien, 
tehokkaiden ja maksuttomien 
valitusmenettelyjen, oikeussuojakeinojen, 
koulutustoimien ja tietosuojakysymyksiä 
koskevan tietoisuuden lisäämisen avulla;

Or. en
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Tarkistus 255
Patrick Breyer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että on tärkeää antaa 
käyttäjille mahdollisuus valvoa omien 
perusoikeuksiensa toteutumista verkossa 
muun muassa helposti saatavilla olevien 
valitusmenettelyjen, oikeussuojakeinojen, 
koulutustoimien ja tietosuojakysymyksiä 
koskevan tietoisuuden lisäämisen avulla;

23. korostaa, että on tärkeää antaa 
käyttäjille mahdollisuus valvoa omien 
perusoikeuksiensa toteutumista verkossa 
muun muassa helposti saatavilla olevien, 
puolueettomien, tehokkaiden ja 
maksuttomien valitusmenettelyjen, 
oikeussuojakeinojen, koulutustoimien ja 
tietosuojakysymyksiä koskevan 
tietoisuuden lisäämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 256
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että kehittyneet 
medialukutaidot ovat edelleen ratkaisevan 
tärkeitä, jotta voidaan täysimääräisesti 
nauttia perusoikeuksista, kuten 
sananvapaudesta ja tiedonsaannista; 
muistuttaa medialukutaidon keskeisestä 
roolista yhtenä ensisijaisena ratkaisuna 
kasvaviin disinformaatioon ja 
vihapuheeseen liittyviin kysymyksiin ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan medialukutaitoa tukemalla 
sekä opiskelijoille että 
ammattikasvattajille suunnattuja 
koulutusaloitteita ja kohdennettuja 
tiedotuskampanjoita 
kansalaisyhteiskunnassa;
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Or. en

Tarkistus 257
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että kyberavaruuden 
olennaiset turvallisuutta koskevat sovitut 
standardit ovat välttämättömiä, jotta 
digitaaliset palvelut voivat tarjota 
kansalaisille täyden hyödyn; panee siksi 
merkille, että jäsenvaltioiden on 
kiireellisesti toteutettava koordinoituja 
toimia kyberhygienian perustason 
varmistamiseksi ja kyberavaruuden 
vältettävissä olevien vaarojen 
ehkäisemiseksi, myös 
lainsäädäntötoimenpiteiden avulla;

Or. en

Tarkistus 258
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. käyttäjien tiedottamiseksi heidän 
verkkoperusoikeuksistaan kehottaa lisäksi 
komissiota varmistamaan, että käyttäjillä 
on käytössään monipuolista ja laadukasta 
verkkosisältöä, jotta tuetaan tietoista 
kansalaisuutta; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota ehdottamaan suojatoimia, 
joilla varmistetaan, että laadukas 
mediasisältö on helposti saatavilla ja 
helposti löydettävissä kolmansien 
osapuolten alustoilla;
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Or. en

Tarkistus 259
Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa lisäksi komissiota 
laatimaan kehyksen, jolla vältetään 
alustojen toisen tason valvonta sisällöstä, 
joka tarjotaan mediapalvelun tarjoajan 
vastuulla ja johon sovelletaan erityisiä 
standardeja ja valvontaa;

Or. en

Tarkistus 260
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pyytää digitaalisen palvelun 
tarjoajia antamaan käyttäjilleen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
valita, mitä sisältöä heille esitetään ja 
missä järjestyksessä.

Or. en

Tarkistus 261
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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23 b. korostaa, että digitaaliset palvelut 
voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa 
ainoastaan siten, että käyttäjät voidaan 
tunnistaa yksiselitteisesti samalla tavalla 
kuin verkon ulkopuolisissa palveluissa; 
panee merkille, että verkossa tapahtuvaa 
tunnistamista voidaan parantaa 
panemalla täytäntöön eIDAS-asetus 
sähköisten tunnistusten rajat ylittävästä 
yhteentoimivuudesta kaikkialla Euroopan 
unionissa; muistuttaa, että jäsenvaltioiden 
ja EU:n toimielinten on taattava, että 
sähköiset tunnisteet ovat turvallisia, 
mahdollistavat tietojen minimoinnin ja 
noudattavat kaikkia muita yleisen 
tietosuoja-asetuksen näkökohtia;

Or. en

Tarkistus 262
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. käyttäjien tiedottamiseksi heidän 
verkkoperusoikeuksistaan kehottaa lisäksi 
komissiota varmistamaan, että käyttäjillä 
on käytössään monipuolista ja laadukasta 
verkkosisältöä, jotta tuetaan tietoista 
kansalaisuutta; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota ehdottamaan suojatoimia, 
joilla varmistetaan, että laadukas 
mediasisältö on helposti saatavilla ja 
helposti löydettävissä kolmansien 
osapuolten alustoilla;

Or. en

Tarkistus 263
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
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23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa lisäksi komissiota 
laatimaan uusia sääntöjä kieltääkseen 
alustojen käytännöt, jotka häiritsevät 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta, erityisesti kieltämällä 
alustoja harjoittamasta toisen tason 
valvontaa sisällöstä, joka on tarjottu 
mediapalvelun tarjoajan vastuulla ja 
johon sovelletaan erityisiä standardeja ja 
valvontaa;

Or. en

Tarkistus 264
Moritz Körner

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. pyytää edellä esitettyjen 
periaatteiden perusteella, että digitaalisia 
palveluja koskevassa säädöksessä 
yhdenmukaistetaan ja korvataan 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
tekijänoikeutta koskevassa direktiivissä, 
audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskevassa direktiivissä ja verkossa 
tapahtuvan terroristisen sisällön 
levittämisen estämistä koskevassa 
asetuksessa säädetyt vastuutoimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 265
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. korostaa painokkaasti 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, 
julkisten tiedotusvälineiden ja 
riippumattomien sekä ei-kaupallisten 
tiedotusvälineiden merkitystä kansalaisten 
laadukkaan tiedon saatavuudelle; uskoo 
vakaasti, että disinformaatiota ja 
”valeuutisia” voidaan estää ainoastaan 
tarjoamalla korkealaatuista tietoa ja 
koulutusta; korostaa riippumattomia 
tiedotusvälineitä ja julkisia 
tiedotusvälineitä tukevien mekanismien 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 266
Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. suosittaa, että komissio luo 
digitaalisten palvelujen käyttäjiä varten 
varmennusjärjestelmän, jotta voidaan 
varmistaa henkilötietojen suoja ja 
tarkistaa ikä erityisesti alaikäisten 
kohdalla, mutta jota ei voida käyttää 
verkkosivustojen väliseen käyttäjien 
jäljittämiseen eikä kaupallisiin 
tarkoituksiin;

Or. en

Tarkistus 267
Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
24 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 c. panee merkille, että digitaaliset 
palvelut keräävät palveluun 
rekisteröitymisen yhteydessä 
tarpeettomasti henkilötietoja, kuten 
syntymäaika ja -paikka, 
matkapuhelinnumero ja postiosoite, ja 
että tähän on usein syynä 
kertakirjautumismahdollisuuksien käyttö; 
korostaa, että yleisessä tietosuoja-
asetuksessa kuvataan selvästi tietojen 
minimoinnin periaate ja rajoitetaan siten 
tietojen keruu ainoastaan välttämättömiin 
tarkoituksiin; kehottaa siksi komissiota 
luomaan yhtenäisen eurooppalaisen 
kirjautumisjärjestelmän ja vaatimaan, 
että aina tarjotaan mahdollisuutta 
manuaaliseen kirjautumiseen;

Or. en


