
torek, 30. novembra 2021 desk@vecer.com V !ari"#u 5

Večer        COLOR CMYK     stran 5

Z aktom o digitalnih trgih in 
aktom o digitalnih storitvah 
namerava EU pristriči peruti 

tehnološkim velikanom Amazon, 
Google, Apple, Facebook in Microsoft. 
Hkrati namerava z njima zagotovi-
ti večjo varnost za uporabnike spleta. 
Države članice EU so pod vodstvom 
slovenskega predsedstva pred dnevi 
dosegle dogovor o skupnem stališču. 
To je velik korak, saj se že leta prereka-
jo, kako regulirati tehnološke velikane.

Glavni cilj akta o digitalnih stori-
tvah (DSA) je zaščititi uporabnike pred 
nezakonitim blagom, vsebinami ali sto-
ritvami ter zavarovati njihove temelj-
ne pravice na spletu. V službi vlade za 
digitalno preobrazbo so nam pojasnili, 
da je predviden mehanizem za ureja-
nje oziroma odstranjevanje nezakoni-
tih vsebin, določena je vloga zaupanja 
vrednih prijaviteljev, internega siste-
ma reševanja sporov in alternativnega 
reševanja sporov, določeni so izhodi-
šča pravil za uporabo storitev in ukrepi 
za odpravo sistemskih pomanjkljivosti. 
Določene so obveznosti za zagotavljanje 
transparentnosti oglaševanja in delova-
nja platformnih storitev, prepovedana 
je uporaba metod zavajanja potrošni-
kov (dark patterns).

Načelo, da bi moralo biti to, kar je ne-
zakonito zunaj spleta, nezakonito tudi 
na spletu, se nanaša na sovražni govor 
na internetu, sramotenje posamezni-
kov, spletno nadlegovanje, nezakonito 
prodajo ponarejenih, nevarnih ali kako 
drugače neskladnih proizvodov, na ne-
zakonito prodajo ali ponujanje storitev, 
ki kršijo zakonodajo zaščite potrošni-
kov, na nesoglasno razširjanje zasebnih 
posnetkov, posnetkov zlorabe otrok na 
spletu, na vsebine kriminalne in terori-

stične narave, neavtorizirano razširjanje 
avtorsko zaščitenih vsebin, nezakonito 
ponujanje prenočitvenih zmogljivosti, 
nezakonito prodajo živih živali …

"Pri tem je treba poudariti, da ne-
zakonitosti ne določa akt o digitalnih 
storitvah, temveč to ostaja predmet na-
cionalnih zakonodaj oziroma zakono-
daje EU," so nam pojasnili v službi za 
digitalno preobrazbo.

Akt o digitalnih trgih po poročanju 
STA opredeljuje skupna evropska pravi-
la za delovanje vratarjev oziroma ponu-
dnikov jedrne platformne storitve, kot 
so spletne posredniške storitve, brskal-
niki, operacijski sistemi, storitve raču-
nalništva v oblaku, storitve družbenih 
omrežij in oglaševalske storitve. Gre 
za velike spletne platforme, ki pogos-
to zlorabljajo svoj utrjeni položaj na 
trgu, kar vodi v dražje storitve, slabšo 
kakovost in manjšo izbiro za končne 
uporabnike ter manj inovacij in manj 
konkurenčen evropski trg.

Evropska komisarka za konkurenč-
nost Margrethe Vestager je na omrežju 

Twitter po poročanju Reutersa sporo-
čila, da je to odlična novica. "Smo še 
korak bližje sprejetju akta o digitalnih 
storitvah. Korak bližje k svobodnemu, 
poštenemu in konkurenčnemu tehno-
loškemu trgu, na katerem imajo vsi ak-
terji priložnost za uspeh," je pojasnila.

Minister za digitalno preobrazbo 
Mark Boris Andrijani! je ocenil, da je 
akt o digitalnih storitvah velik in nujen 
korak naprej pri ustvarjanju varnejše-
ga spletnega okolja. "Zagotavlja namreč 
rešitve za varnost naših državljanov in 
državljank v 21. stoletju, za naša podje-
tja in naše demokracije," je pojasnil.

Nenad "utanovac, direktor Združe-
nja za informatiko in telekomunikaci-
je pri GZS, nam je razložil, da pomeni 
akt DSA  pomemben člen regulacije na 
področju digitalnega razvoja družbe, 
kjer EU sicer prednjači pred preosta-
lim svetom. Primer je splošna uredba 
o varstvu podatkov (GDPR) pri zašči-
ti uporabe osebnih podatkov. DSA se 
ukvarja s posredniškimi platformami, 
kot so iskalniki, spletne trgovine in 
družbeni mediji. "DSA bo določil odgo-
vornosti in obveznosti za različne tipe 
posredniških platform glede nezakoni-
tih vsebin in pri preprečevanju zavaja-
nja potrošnikov. Ne postavlja pa pravil 
pri obravnavi škodljivih, vendar zako-
nitih vsebin, kot je na primer sovraž-
ni govor, kar bi si tudi želeli. Tu za zdaj 
računa na družbeno in poslovno od-
govornost upravljavcev teh platform. 
Prepričan sem, da je DSA pomemben 
korak pri vzpostavljanju spletnega 
okolja, ki bo omogočal ustreznejše in 
zaupanja vredne vsebine za uporabni-
ke," pravi Šutanovac.

Slovenskemu predsedstvu je uspelo dose!i, da so se 
dr"ave !lanice EU uskladile o dolo!itvi pravil  

za regulacijo tehnolo#kih velikanov in za ve!jo  
za#!ito uporabnikov spleta

Darja Kocbek

Velikanom bi 
pristrigli peruti

DIGITALIZACIJA IN OMEJITVE ZLORAB Evropska komisija je ugotovila, da 
preiskave Evropske komisije zoper 

tehnolo!ke velikane potekajo prepo"asi in 
da mora ukrepati. Foto: REUTERS

S lovenija ima veliko strokov-
njakinj tako doma kot v tujini, 
a dogajanje doma in po svetu 

na m razlagajo veči noma mošk i," 
je včeraj na tiskovni konferenci ob 
predstavitvi združenja Ona ve javnost 
opomnila Marta Kos, nekdanja sloven-
ska veleposlanica v Nemčiji in Švici ter 
ena od ustanoviteljic novega združenja 
oziroma mreže slovenskih strokovnja-
kinj. "Z mrežo Ona ve želimo doseči, 
da bodo strokovnjakinje bolj vidne, 
kajti mediji in ljudje, ki nastopajo v 
njih, imajo ključno vlogo pri oblikova-
nju mnenj, vedenjskih vzorcev in tudi 
predsodkov v naši družbi. In manj ko 
so ženske zastopane v medijih, bolj do-
bivamo razlago dogajanja skozi moške 
oči," je pojasnila pomembnost novona-
stale mreže, prve tovrstne zveze pri nas. 
Njen cilj je povečati delež žensk v me-
dijih in na javnih prireditvah, da bodo 
moški in ženske zastopani v enakem 
razmerju.

Zamisel za tovrstno združenje je 
Kosova dobila pri švicarskih kolegi-
cah, ki se kljub svojemu že zgodovinsko 
gledano zelo težavnemu položaju znajo 
zelo dobro organizirati. Ustanovile so 
platformo She knows pod okriljem 
združenja Alliance F. Tudi zavoljo njih 
in njihovih spodbud je v švicarskem 
parlamentu kar dvainštirideset od-
stotkov žensk. Tako je nekdanja vele-
poslanica z izkušnjami na področju 
komuniciranja, odnosov z javnostmi 
in novinarstva k sodelovanju povabi-
la tri somišljenice: strokovnjakinjo za 
področje varstva osebnih podatkov in 
dostopa do informacij javnega značaja 
Nata#o Pirc Musar, strokovnjakinjo za 
digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh 
in strokovnjakinjo za komuniciranje 
Matejo Malnar "tembal. Junija letos so 
ustanovile združenje Ona ve - mrežo 
slovenskih strokovnjakinj.

"Zavedamo pa se, da smo za manj 
pojavljanja v medijih krive tudi ženske 
same, ker si ne upamo, menimo, da 
nismo dovolj dobre ali pa ne vemo 
dovolj. Pa tudi zato, ker nas javnost 
dosti bolj kot moške sodi tudi po zunan-
josti," je še povedala Kosova in dodala, 
da je prav zato njihov namen tudi med-
sebojna spodbuda žensk, da bi si bolj 
upale nastopati v medijih in na javnih 
prireditvah. "V prvi polovici leta 2021 je 
bil v časopisnih intervjujih dvanajstih 
slovenskih medijev  delež sogovornic 
štiriindvajsetodstoten. Vse to v naboru 

šeststotih objav," je povedala urednica 
spletnega medija Metina lista Nata#a 
Bri#ki, kjer že nekaj let skupaj s pod-
jetjem Kliping spremljajo pojavljanje 
strokovnjakinj v medijih.

Vizija ustanoviteljic združenja je, da 
bi bila zastopanost spolov v medijih in 
na javnih dogodkih v Sloveniji petde-
set - petdeset, a cilj doseženo razmerje 
štirideset - šestdeset. Možnost za ures-
ničitev tega cilja vidijo preko spletne 
strani www.onave.si, kjer nastaja široka 
paleta, mreža slovenskih strokovnja-
kinj z najrazličnejših področij, kjer 
opominjajo, da ni pomembna izobraz-
ba, ampak znanje in izkušnje. Mreža 
namreč deluje tako, da je vpis vanjo 
prostovoljen, potrebna sta le pogum in 
pripravljenost nastopati.

Drugi element, s katerim se bo lahko 
meril tudi uspeh mreže, pa je možnost, 
da mediji in organizatorji dogodkov to 
uporabljajo kot vir strokovnjakinj ozi-
roma sogovornic. Na dan predstavitve 
mreže je bilo vpisanih že 112 profilov 
slovenskih strokovnjakinj. V mrežo se 
lahko vpiše vsaka ženska, ki meni, da 
je strokovnjakinja na določenem po-
dročju. Pa to nikakor ne velja le za dok-
torice znanosti ali magistrice, v mreži 
so dobrodošle prav vse, od zdravnic do 
gasilk, od tistih, ki so odlične v peki 
potice, do znanstvenic. Podprojekt pa 
je Ona pravi, kjer se gradi baza citatov 
Slovenk. Dejstvo je, da v publikacijah, 
člankih, strokovni ali poljudni litera-
turi zasledimo več citatov uspešnih 
moških kot pa uspešnih žensk.

Med osebami, ki se pojavljajo v medijskih nastopih,  
je v Sloveniji le !etrtina "ensk. Zdru"enje  

Ona ve "eli to spremeniti

 Sa!a Britov!ek

Emilija Stojmenova Duh, Nata!a Pirc 
Musar, Mateja Malnar #tembal in Marta 
Kos so ustanoviteljice zdru$enja Ona ve. 
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Za ve! "ensk  
v medijih

ONA VE

Gre za odgovornosti 
in obveznosti 
iskalnikov, spletnih 
trgovin in dru!benih 
medijev glede 
nezakonitih in 
zavajajo"ih vsebin

Apple po poročanju nemškega Spiegla opozarja, da akt o digitalnih trgih lahko 
ogrozi varnost in zasebnost uporabnikov iPhona, če bo določil, da bo moral ob-
vezno naložiti aplikacije z drugih platform. Facebook pa svari pred pretirano 
strogimi pravili, ki lahko zavirajo inovacije.

Akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih je Evropska komisija 
pripravila potem, ko je ugotovila, da preiskave Evropske komisije zoper teh-
nološke velikane potekajo prepočasi. Ta podjetja ustvarijo na trgu EU osem 
milijard evrov prometa na leto, njihova tržna kapitalizacija znaša 80 milijard 
evrov. Preden bosta akta dokončno sprejeta, se bodo države članice EU v okviru 
Sveta EU in Evropski parlament pogajali o končnem besedilu v okviru trialo-
gov. Evropski parlament mora svoje stališče za ta pogajanja še oblikovati. To 
namerava narediti sredi decembra.

Kako se branita Apple in Facebook?

Mark Boris Andrijani", minister za 
digitalno preobrazbo: "Akt o digitalnih 
storitvah zagotavlja re!itve za varnost 
na!ih dr$avljanov in dr$avljank, podjetij in 
demokracije." Foto: Robert BALEN

Margrethe Vestager, evropska komisarka 
za konkuren"nost: "Smo !e korak 
bli$je k svobodnemu, po!tenemu in 
konkuren"nemu tehnolo!kemu trgu." 
Foto: REUTERS

V #vici je  
v parlamentu  
kar 42 odstotkov 
!ensk


