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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi og 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til 

at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til artikel 167 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til protokol om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne i 

Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om 

oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og visse tilknyttede akter, 

– der henviser til konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 

mangfoldighed, vedtaget af De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, 

Videnskab og Kultur (UNESCO) den 20. oktober 2005, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 

audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester)1, 

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om internetforbundet TV2, 

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om forberedelse på en fuldt ud 

konvergeret audiovisuel verden3, 

A. der henviser til, at digitaliseringen påvirker alle aspekter af de europæiske borgeres liv; 

der henviser til, at de kulturelle og kreative sektorer, navnlig den audiovisuelle sektor med 

dens voksende udbud af attraktive og supplerende onlinetjenester, skaber en vigtig 

kulturel og økonomisk værdi, beskæftigelse, vækst og innovation i EU; der henviser til, at 

man bør støtte denne sektor yderligere i dens bestræbelser på at udnytte de digitale 

muligheder, på at udvide antallet af brugere og på at fremme vækst; minder om, at 

ophavsretintensive aktiviteter udgør en betydelig del af den kulturelle og kreative sektor; 

B. der henviser til, at EU og alle medlemsstaterne med tiltrædelsen af UNESCO's konvention 

om beskyttelse og fremme af mangfoldigheden i de kulturelle udtryk har forpligtet sig til 

effektivt at træffe foranstaltninger, der sikrer, at den mediemæssige mangfoldighed ikke 

afhænger af økonomiske markedsmuligheder alene; 

C. der henviser til, at den tekniske mediekonvergens nu er blevet en realitet, navnlig for så 

vidt angår radio- og tv-spredning, pressen og internettet, og at den europæiske medie-, 

kultur- og netværkspolitik er nødt til hurtigt at tilpasse sig til de nye betingelser og sikre, 

at der kan etableres og håndhæves et ensartet reguleringsniveau, også med henblik på nye 

markedsaktører fra EU og tredjelande; 

D. der henviser til, at direktivet om audiovisuelle medietjenester er vigtigt for EU's 

medielovgivning og for fremme af europæiske produktioner; der henviser til, at det bør 

                                                 
1 EUT L 95 af 15.4. 2010, s. 1. 
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0329. 
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0232. 
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være baseret på princippet om teknologisk neutralitet og bør sikre lige konkurrencevilkår 

og bedre adgang til og bedre søgemuligheder i digitalt indhold og digitale tjenester; 

E. der henviser til, at gennemførelsen af artikel 13 i direktivet om audiovisuelle 

medietjenester om fremme af europæiske produktioner gennem on-demand tjenester i 

visse medlemsstater ikke er tilstrækkeligt normativ til at opfylde målet om kulturel 

mangfoldighed, som er fastsat i direktivet; 

F. der henviser til, at de kulturelle og kreative sektorer er afhængige af ophavsret, som 

kræver en konsolideret lovramme for at sikre den europæiske kulturs levedygtighed, 

formidling og mangfoldighed; der henviser til, at den stigende magt og sommetider 

dominerende stilling og begrænset ansvar for internetformidlere kan bringe en bæredygtig 

værdiskabelse for ophavsmænd og kunstnere i fare og har en negativ indvirkning på deres 

kreative potentiale; der henviser til, at det i undersøgelsen "Territoriality and its impact on 

the financing of audiovisual works" understreges, at territoriale licenser spiller en vigtig 

rolle med hensyn til refinansiering af europæiske film; 

1. glæder sig over Kommissionens forslag om at fremskynde digitaliseringen i EU og dens 

initiativer for at forenkle grænseoverskridende adgang til digitalt indhold; understreger 

den vigtige rolle, som offentlige radio- og tv-selskaber og digitale tjenester spiller for 

befolkningen, navnlig for folk i yderområder og sårbare personer1 ; opfordrer 

Kommissionen til på en bedre måde at identificere de specifikke behov i den kreative 

sektor med hensyn til forskellige typer indhold, kreative værker og de 

forretningsmodeller, der anvendes, og til at tage hensyn til disse, når der foreslås 

ændringer og løsninger; 

2. understreger de audiovisuelle mediers dobbelte karakter som kulturgode og økonomisk 

gode; bemærker, at behovet for fremtidig europæisk medielovgivning ikke hidrører fra 

manglen på kommunikationsmuligheder, men primært fra behovet for at sikre 

mangfoldighed, og insisterer på, at adgangen til forskellige medier af høj kvalitet og 

kulturel og sproglig mangfoldighed og kvalitet ikke bør afhænge af den enkeltes 

økonomiske formåen; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til i den kommende revision af direktivet om 

audiovisuelle medietjenester at tage højde for den teknologiske udvikling og nye 

forretningsmodeller i den digitale verden samt til nye brugsmønstre og nye måder at opnå 

adgang til audiovisuelt indhold på ved at tilpasse lineære og ikke-lineære tjenester og ved 

at fastlægge fælles minimumsstandarder for alle audiovisuelle medietjenester med henblik 

på at sikre, at disse anvendes på en ensartet måde af alle aktører i EU, som tilbyder 

audiovisuelle medietjenester, undtagen når dette indhold er en uomgængelig afslutning af 

andet end audiovisuelt indhold eller tjenester; mener, at der i revisionen bør fokuseres på 

sociale, kulturelle og økonomiske mål samt på høje standarder for beskyttelse af 

mindreårige og forbrugere samt personoplysninger såvel som på fremme af kulturel 

mangfoldighed; mener, at den også bør tage sigte på fremme af investeringer i 

audiovisuelt indhold og platforme i EU og på at formidle dette indhold og dermed fremme 

adgangen til europæiske produktioner i overensstemmelse med den nuværende lovgivning 

om ophavsret eller potentielle fremtidige reformer af samme; 

                                                 
1 Som fastlagt i Tunisdagsordenen og Genève-principerklæringen af verdenstopmødet om 

informationssamfundet. 
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4. understreger, at oprindelseslandsprincippet i direktivet om audiovisuelle medietjenester er 

en nødvendig forudsætning for, at audiovisuelt indhold kan udbydes på tværs af 

landegrænser, og at det udgør en milepæl på vejen mod et fælles marked for 

tjenesteydelser; understreger, at det ikke hindrer opfyldelsen af sociale og kulturelle mål, 

og at det ikke fjerner behovet for at tilpasse EU-lovgivningen ud over direktivet om 

audiovisuelle medietjenester til virkelighedens internet og det digitale miljø eller behovet 

for at rette særlig opmærksomhed mod virksomheder, som tilbyder audiovisuelt indhold 

online eller på on-demand-basis, og som forsøger at undgå beskatning og regulering på 

det audiovisuelle område i visse medlemsstater ved at slå sig ned i lande med en meget lav 

skatteprocent eller en svag regulering af det audiovisuelle område; 

5. opfordrer endnu en gang Kommissionen og medlemsstaterne til under overholdelse af et 

passende spillerum for medlemsstaterne at udvikle begrebet medietjenester som defineret i 

artikel 1 i direktivet om audiovisuelle medietjenester således, at dette i højere grad tager 

højde for tjenesternes potentielle samfundsmæssige virkning og til særlige forhold i denne 

forbindelse, navnlig tjenesternes relevans med hensyn til meningsdannelse og 

meningsmangfoldighed, samt til spørgsmålet om redaktionelt ansvar; 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til på en ensartet måde at gennemføre 

forbuddet mod enhver form for audiovisuel medietjeneste i EU, som krænker den 

menneskelige værdighed eller tilskynder til had og racisme, og til at behandle sådanne 

tilfælde på en effektiv måde; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at de 

audiovisuelle medietjenester er tilgængelige for sårbare personer, at enhver form for 

forskelsbehandling, som fastsat i artikel 21 Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, i alle former for audiovisuelle medietjenester undgås, og at 

retten til genmæle sikres i alle audiovisuelle medietjenester under redaktionelt ansvar; 

7. bemærker, at formidlere, onlineplatforme og brugergrænseflader, samtidig med at de letter 

adgangen til indhold, i stigende grad også har mulighed for at påvirke mangfoldigheden; 

konkluderer derfor, at der parallelt med konkurrencepolitikken og lovgivningsmæssige 

aspekter skal tages særlig hensyn til det demokratiske politiske mål om at sikre 

mangfoldighed; opfordrer Kommissionen til at definere begreberne "onlineplatform" og 

"brugergrænseflade"" og til at tilpasse den rolle, andre formidlere spiller, uden at deres 

innovative potentiale undergraves og under hensyntagen til deres aktive eller passive rolle; 

mener, at alle, herunder udbydere af onlineplatforme og brugergrænseflader, bør være 

omfattet af direktivet om audiovisuelle medietjenester for så vidt angår audiovisuelle 

medietjenester; understreger i denne forbindelse betydningen af at anvende regler, der 

tager sigte på at forbedre søgemuligheder til lovligt indhold og oplysninger for at styrke 

mediefrihed, pluralisme og uafhængig forskning, og for at garantere princippet om ikke-

forskelsbehandling, som er afgørende for at værne om den sproglige og kulturelle 

mangfoldighed; 

8. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger, som sikrer, at audiovisuelle medietjenester 

gøres tilgængelige for handicappede og til at undgå enhver form for forskelsbehandling 

som fastsat i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; 

9. fremhæver i denne sammenhæng, at Kommissionen skal orientere sig efter de 

overordnede mål om ikkeforskelsbehandling og aftalefrihed, tilgængelighed, 

søgemuligheder, teknologisk neutralitet, netneutralitet, gennemsigtighed og 
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tilvejebringelse af lige konkurrencevilkår; 

10. kræver, at audiovisuelle medietjenester af almen interesse eller med indflydelse på den 

offentlige meningsdannelse skal være let tilgængelige og søgbare for alle brugere, navnlig 

hvis de er konfronteret med indhold, som på forhånd er fastsat af udstyrsfabrikanter, 

netoperatører, indholdsudbydere eller andre aggregatorer på en måde, som ikke 

respekterer brugernes uafhængighed med hensyn til at fastsætte/installere deres egne 

præferencer og prioriteter; understreger, at medlemsstaterne for at sikre søgemuligheder til 

audiovisuelt indhold af almen interesse kan indføre særlige regler, der sigter mod at 

bevare den kulturelle og sproglige mangfoldighed og bredde i oplysninger, udtalelser og 

medier, beskyttelse af børn, unge eller mindretal og beskyttelse af forbrugerne i 

almindelighed; 

11. understreger, at en tilpasning af direktivet om audiovisuelle medietjenester bør skabe 

mindre regulering, rimelige konkurrencevilkår, større fleksibilitet med hensyn til 

kvantitative og kommercielle regler for kommunikation samt en styrkelse af sam- og 

selvregulering ved gennem en horisontal lovgivningsmæssig tilgang, der går på tværs af 

medierne, at sikre balance mellem de rettigheder og forpligtelser, der gælder for radio- og 

tv-selskaberne, og dem, der gælder for andre aktører på markedet; mener, at princippet om 

klar genkendelse og sondring mellem reklame- og programindhold bør gives forrang frem 

for princippet om adskillelse mellem reklamer og programmer i alle former for medier; 

12. understreger, at oprindelseslandet for reklameoverskuddet, tjenestens sprog og 

målgruppen for reklame og indhold med henblik på at bekæmpe forumshopping bør anses 

for en del af kriterierne for at bestemme, hvilken audiovisuel regulering der skal anvendes 

på audiovisuelle medietjenester, eller til at bestride den indledende fastsættelse af den 

kompetente medlemsstat; 

13. beklager, at kravene i artikel 13 om fremme af europæiske produktioner gennem on-

demand tjenester er blevet gennemført på forskellig vis af mange medlemsstater, hvilket 

har medført et manglende overblik over forpligtelser og overvågning, og dermed 

tilskynder til forumshopping i forbindelse med on-demand tjenester; opfordrer derfor 

Kommissionen til at styrke artikel 13 ved at indføre en kombination af klare krav, 

herunder et finansielt bidrag, og overvågningsredskaber til fremme af europæiske 

produktioner gennem on-demand tjenester; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 

stimulere det lovlige udbud af audiovisuelt indhold ved at begunstige uafhængige 

europæiske produktioner; 

14. mener, at medlemsstaterne bør være forpligtet til at indføre fortegnelser over større 

begivenheder, herunder sports- og underholdningsarrangementer, der er af almen 

interesse, og minder om, at det er obligatorisk at meddele disse lister til Kommissionen; 

henviser til, at begivenheder på listen bør være tilgængelige og i overensstemmelse med 

de gældende kvalitetsstandarder; 

15. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af direktivet om audiovisuelle 

medietjenester at undersøge, om det stadig er relevant og tidssvarende at fastholde 

punkt 6.7 i Kommissionens meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse på public 

service radio- og tv-virksomhed; 

16. understreger, at det lovlige audiovisuelle online-udbud bør udvikles yderligere for at øge 
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forbrugernes adgang til et bredt og forskelligartet indhold med forskellige muligheder for 

sprog og undertekster; 

17. opfordrer Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) til at foretage en nærmere undersøgelse af de 

distributionskanaler og markedsføringsformer, der anvendes af indholdsleverings-

/distributionsnetværkene i EU, og hvordan disse påvirker mediernes mangfoldighed; 

18. støtter fra et kulturpolitisk perspektiv Kommissionens målsætning om at fremskynde 

udrulningen af bredbånd, især i landdistrikterne, og opfordrer til fremme af offentlige 

WLAN-net i store og små kommuner, da disse udgør en uomgængelig infrastruktur for 

deres fremtidige drift, som gavner den sociale og kulturelle integration, moderne 

uddannelses- og informationsprocesser samt turismen og den regionale kulturøkonomi; 

19. bemærker konklusionen i Marrakeshtraktaten, som vil fremme synshandicappedes adgang 

til bøger, og opfordrer til en hurtig ratificering af denne; 

20. opfordrer Kommissionen til med henblik på at forbedre adgangen til oplysninger og 

kulturgoder hurtigst muligt at fremsætte et forslag om at reducere momssatsen for trykte 

medier, digitale udgivelser, bøger og online-publikationer i overensstemmelse med de 

indgåede forpligtelser; 

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ved lov at sikre integriteten af digitalt 

indhold og navnlig at forbyde overlapning eller skalering af disse tjenester gennem 

tredjeparter med indhold eller andre tjenester, medmindre dette udtrykkeligt er initieret af 

brugeren, og – når der er tale om indhold, som ikke er omfattet af definitionen individuel 

kommunikation – indholdsudbyderen har givet tilladelse hertil; henviser til, at 

tredjemands uautoriserede adgang til en udbyders indhold eller radiosignaler og den 

uautoriserede dekryptering, anvendelse eller udbredelse heraf ligeledes skal udelukkes; 

22. understreger, at ophavsretten er et vigtigt økonomisk grundlag for kreativitet, 

beskæftigelse og innovation og fungerer som garant for kulturel mangfoldighed, og at 

ophavsretten er af afgørende betydning for, at Europas kreative og kulturelle sektorer kan 

konkurrere på globalt plan; understreger, at der er behov for en yderligere indsats på 

området for ophavsret for at finde den rette balance mellem alle centrale aktører, og at en 

revision af lovgivningen om ophavsret bør sikre passende beskyttelse, der fremmer 

investeringer og vækst i den kreative og kulturelle sektor, samtidig med at retlige 

usikkerheder og uoverensstemmelser, som indvirker negativt på det digitale indre markeds 

funktionsevne, fjernes; opfordrer Kommissionen til, hvor det er nødvendigt, at undersøge 

de lovgivningsmæssige rammer for ophavsret med henblik på at opnå en bedre adgang til 

kreativt indhold for de europæiske borgere, og for at tilskynde europæiske forskere, 

uddannelsesinstitutioner, kulturarvsinstitutioner og den kreative sektor til at tilpasse deres 

aktiviteter til den digitale verden; understreger, at dem, der får udbytte af at udnytte 

ophavsretligt beskyttede værker, skal betale en passende godtgørelse, og at alle løsninger i 

denne henseende ikke bør hæmme lovlige udbyderes anvendelse af sådanne værker; 

minder om, at digital teknologi har omdefineret værdikæden inden for kultursektoren, som 

oftest til gavn for formidlere og ofte til skade for de skabende kunstnere; anmoder 

Kommissionen om at undersøge omfanget og virkningerne af sådanne ændringer og om at 

foreslå foranstaltninger til forbedring af godtgørelse til ophavsmænd og kunstnere på 

europæisk plan; understreger, at alle reviderede bestemmelser bør være fremtidssikrede og 
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teknologineutrale, evidensbaserede og nøje vurderet i overensstemmelse med 

Kommissionens mål om bedre regulering, samtidig med at der tages hensyn til forskellene 

mellem digitale og analoge miljøer; 

23. glæder sig over Kommissionens ambition om at forbedre grænseoverskridende adgang til 

digitalt indhold ved at fremme en enklere clearing af rettigheder, der tager hensyn til de 

nye muligheder for godtgørelse på grund af digitalisering og skaber større retssikkerhed; 

understreger, at minimumsstandarder for undtagelser og begrænsninger og eventuelt 

yderligere harmonisering er afgørende for at forbedre retssikkerheden, og at der i denne 

forbindelse og i det omfang, der er muligt, bør tages hensyn til kulturelle særpræg; 

understreger, at grænseoverskridende tilgængelighed ikke bør hindre finansieringen af 

indhold eller tjenester, og at den bør respektere den kulturelle og sproglige mangfoldighed 

som et aktiv; understreger, at den audiovisuelle sektor skal tilskyndes til at udvikle 

innovative løsninger på licensområdet for at tilpasse deres finansieringsmodeller til den 

digitale tidsalder; 

24. understreger, at faglige aktiviteter eller forretningsmodeller, som er baseret på krænkelse 

af ophavsrettigheder, udgør en alvorlig trussel mod det digitale indre markeds 

funktionsevne, og opfordrer til en indsats på EU-plan for at sikre, at ingen drager fordel af 

en forsætlig overtrædelse af ophavsrettigheder; 

25. opfordrer Kommissionen til at fremme portabilitet og interoperabilitet med henblik på at 

stimulere den frie udbredelse af indhold eller tjenester, der er lovligt erhvervet og stilles til 

rådighed på lovlig vis i hele EU, samt tilgængelighed og grænseoverskridende 

funktionalitet af abonnementer, samtidig med at det sikres respekt for, at visse 

økonomiske modeller i Europa er baseret på territoriale licenser, navnlig for så vidt angår 

finansieringen af audiovisuelle produktioner og især forfinansierede filmproduktioner, 

som giver mulighed for en stærk kulturel mangfoldighed; understreger, at der ikke er 

nogen modsætning mellem princippet om territorialitet og foranstaltninger til fremme af 

portabiliteten af indhold; mener, at paneuropæiske licenser fortsat bør være en mulighed, 

at de bør indføres på et frivilligt grundlag, og at der forud for indførelsen bør foretages en 

konsekvensanalyse; understreger, at sådanne licenser ikke kan erstatte territorial licenser, 

og at finansieringsmodeller for audiovisuelle værker er baseret på nationale modeller for 

licenstildeling, som er skræddersyet til de nationale markeders karakteristika; opfordrer 

for så vidt angår artikel 118 i TEUF til, at forvaltningen af rettigheder på EU-plan 

udvikles yderligere og gøres mere attraktiv; 

26. mener, at der er behov for en præcisering af, hvad der udgør uberettiget geografisk 

blokering, idet der tages hensyn til høringen; minder om, at der findes konfigurationer, 

som gør geografisk blokering nødvendig, navnlig for så vidt angår det aspekt af den 

kulturelle mangfoldighed, hvor en blokering ofte er et redskab til at forhindre 

monopolisering af markedet; bemærker, at en territorial begrænsning synes nødvendig, 

hvis omkostningerne ved at tilbyde indhold eller tjenester på tværs af grænserne ikke kan 

dækkes, og hvor der ikke er refinansiering til rådighed; 

27. opfordrer Kommissionen til gennem høring af de berørte parter at optimere 

udgivelsesvinduer for medier for at fremskynde udbuddet af audiovisuelt indhold og 

samtidig opretholde et bæredygtigt første og andet formidlingsvindue på grundlag af 

finansieringsordningen for audiovisuelt indhold; 
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28. opfordrer medlemsstaterne til at udvide anvendelsesområdet for undtagelsen for citater, 

uden at dette påvirker ophavsmændenes ideelle rettigheder, til korte audiovisuelle citater 

til ikke-reklamemæssige og ikke-politiske formål, forudsat at det anvendte værk tydeligt 

krediteres, at citatet ikke er i strid med gængs anvendelse af værket og ikke på urimelig 

vis er til ugunst for ophavsmændenes legitime interesser; 

29. opfordrer til yderligere dialog mellem skabende kunstnere, rettighedshavere og formidlere 

for at fremme et samarbejde, der kommer alle parter til gavn, og som beskytter 

ophavsretten, samtidig med at der gives mulighed for og opfordres til innovative 

produktionsmetoder; opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt i retning af en 

modernisering af lovgivningen om ophavsret med henblik på at tilvejebringe og udvikle 

innovative nye licensformer, som er mere effektive med hensyn til brugen af kreativt 

online-indhold og dermed også tager hensyn til mulighederne for kollektive licensaftaler; 

30. mener, at det juridiske begreb, der er fastsat i direktiv 93/83/EØF, efter at der er foretaget 

en yderligere vurdering, kan forbedre den grænseoverskridende adgang til lovligt online-

indhold og tjenester på det digitale indre marked, uden at der sættes spørgsmålstegn ved 

princippet om aftalefrihed, en passende godtgørelse til ophavsmænd og kunstnere og den 

territoriale karakter af eksklusive rettigheder, og glæder sig over Kommissionens initiativ 

til at iværksætte en offentlig høring om direktiv 93/83/EØF; 

31. understreger behovet for at tage fat på de problematiske grænser, der eksisterer mellem 

retten til reproduktion af værker og retten til offentlig gengivelse; understreger, at det er 

nødvendigt at afklare begrebet "offentlig gengivelse" på baggrund af den seneste praksis 

fra Den Europæiske Unions Domstol; fremhæver behovet for en fælles definition af 

"offentligt domæne", så der sikres en bred formidling af kulturelt indhold i hele EU; 

32. opfordrer indtrængende til, at de obligatoriske begrænsninger og undtagelser, der er fastsat 

i den gældende lovgivning om ophavsret, finder anvendelse, såsom undtagelserne på 

områderne uddannelse, forskning, biblioteker og museer, så der skabes mulighed for en 

større udbredelse af indhold i hele EU, samtidig med at der tages højde for ytrings- og 

informationsfriheden, frihed for kunst og videnskab og religiøs og sproglig 

mangfoldighed; 

33. understreger, at der for at opnå et virkeligt digitalt indre marked i Europa og give 

borgerne, herunder sårbare personer, mulighed for at gøre fuld brug af de nye digitale 

teknologier, er behov for en større indsats for at forbedre borgerens mediekendskab; 

tilskynder derfor medlemsstaterne til at erkende betydningen af medieuddannelse, at 

integrere tilegnelsen af digitale færdigheder i skolernes læseplaner og at forbedre det 

nødvendige tekniske udstyr; understreger i denne forbindelse betydningen af korrekt 

uddannelse af undervisere i digitale færdigheder, i hvordan disse færdigheder formidles på 

effektiv vis, og i hvordan disse færdigheder anvendes til at støtte læringsprocessen 

generelt; 

34. understreger, at evnen til at anvende medier på en uafhængig og kritisk måde udgør en 

livslang læringsopgave på tværs af generationer, som er under konstant forandring og 

forløber parallelt med udviklingen af medierne, og understreger, at dette bør betragtes som 

en nøglekvalifikation; understreger, at tilpasning af uddannelsessystemerne er afgørende 

for at forbedre IKT-ekspertiseniveauet i Europa og for at imødekomme den stigende 

efterspørgsel efter fagfolk med digitale færdigheder i EU; opfordrer i denne forbindelse 
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Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe et grundlag for gensidig anerkendelse af 

digitale færdigheder og kvalifikationer ved at oprette et europæisk certifikat eller 

vurderingssystem med udgangspunkt i eksemplet fra den fælles europæiske 

referenceramme for sprog, læring og undervisning; understreger, at der er behov for 

yderligere foranstaltninger for at øge mediekendskabet blandt borgerne, og opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme mediekendskab for alle EU's borgere, 

navnlig sårbare personer, gennem initiativer og koordinerede tiltag; foreslår, at brugen af 

internettet bliver en fast del af bestræbelserne på at øge mediekendskabet; 

35. finder det nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne vedtager en tovejsstrategi til 

spørgsmålet om kompetencer og digitale færdigheder ved at investere i digital uddannelse 

og digitale infrastrukturer samt i integration af digitalt indhold og digitale metoder i 

eksisterende forskeruddannelser; anbefaler, at man fortsat forsøger at forbedre den måde 

børn beskyttes online på ved hjælp af gennemsigtige selvregulerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med eksisterende national lovgivning og EU-lovgivning, hvor det er 

relevant; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremsætte tilbud for alle 

generationer om at formidle en passende og uafhængig håndtering af 

informationsoverbelastning og til at investere mere i etableringen af europæiske netværk 

for undervisning i mediekendskab, fremme udvekslingen af bedste praksis og sikre 

europæisk synlighed i nationale, regionale eller endog lokale initiativer; 

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke forskningen i de digitale 

mediers indvirkning på vores kognitive evner, effektive metoder til selvkontrol samt 

resultaterne af spillebaseret digital læring; 

37. understreger, at et afgørende kulturelt grundlag for et indre digitalt marked i Europa er 

sprogenes levende mangfoldighed og en voksende flersprogethed; mener, at en væsentlig 

forudsætning for at det digitale indre marked udvikler sig på en socialt bæredygtig måde 

er, at der sikres digital støtte til sproglig mangfoldighed, at tilgængeligheden hertil øges, 

og at de relevante færdigheder styrkes og sikres; forventer med hensyn til en produktiv 

håndtering af flersprogetheden, at Kommissionen gør en større indsats for at sikre en 

produktiv kontakt med flersprogethed, så man sikrer en hurtigere gennemførelse af det 

teknologiske grundlag for en aktiv støtte til og en produktiv anvendelse af den europæiske 

flersprogethed inden for uddannelse, film, kulturarv, forskning og offentlige myndigheder 

samt i den arbejdsmæssige og erhvervsmæssige hverdag; 

38. understreger territorialprincippets betydning for f.eks. den europæiske filmkultur og 

kræver, at finansieringsmodeller for audiovisuelle værker, som bygger på nationale 

licensmodeller, ikke ødelægges af obligatoriske fælleseuropæiske licenser; understreger, 

at man i stedet bør støtte portabiliteten hen over grænserne af legalt erhvervet indhold; 

39. opfordrer Kommissionen til at sikre overensstemmelse med principperne om internettets 

neutralitet, som er afgørende i forhold til mediekonvergens; 

40. understreger, at en omfattende sikring af netneutraliteten er et centralt element i en socialt 

retfærdig strategi for et digitalt indre marked og derfor ikke bør delvis opgives til gengæld 

for den på kort sigt nødvendige målsætning om afskaffelse af roaminggebyrerne; 

41. minder om, at det er nødvendigt at bevare en rimelig balance med hensyn til rettigheder 

og interesser mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere og brugere af 
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ophavsretligt beskyttede frembringelser; 

42. glæder sig over Kommissionens initiativ til at gennemføre en offentlig høring om direktiv 

93/83/EØF om radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel med 

henblik på at undersøge, om direktivets anvendelsesområde kan udvides til også at 

omfatte online-kommunikation af audiovisuelle værker via streaming og video-on-

demand, hvilket i høj grad ville gøre det muligt for offentlige radio- og tv-selskaber at 

varetage deres almennyttige opgaver i den digitale alder og bidrage til gennemførelsen af 

det digitale indre marked; 

43. forventer, at Kommissionen inden for rammerne af strategien for et digitalt indre marked 

og i andre sammenhænge gør en større indsats for at sikre en produktiv kontakt med 

flersprogethed, så man sikrer en hurtigere gennemførelse af det teknologiske grundlag for 

en aktiv beskyttelse og en produktiv anvendelse af den europæiske flersprogethed inden 

for uddannelse, film, kulturarv, forskning og offentlige myndigheder samt i den 

arbejdsmæssige og erhvervsmæssige hverdag; 

44. glæder sig over Kommissionens overvejelser med hensyn til oprettelse af nye 

videnlagringssystemer for den offentlige sektor ved hjælp af cloudteknologier og tekst- og 

datamining, der er certificeret og beskyttet i henhold til databeskyttelsesloven; påpeger, at 

anvendelsen af sådanne teknologier på uddannelsesinstitutioner, offentlige biblioteker og 

arkiver kræver særlige uddannelsestiltag inden for biblioteks-, arkiv- og 

dokumentationsfagene og for en tilsvarende flersproget adgang for brugerne; 

45. opfordrer til, at der inden for strategien for et digitalt indre marked gøres en større indsats 

for at vurdere gennemførelsen af frit og open source software på uddannelsesinstitutioner 

og i den offentlige forvaltning, da adgang til og synlighed af kildekoden forøger de 

offentlige myndigheders ressourcebesparende medbestemmelse i forbindelse med 

beslutninger om anvendelse af samarbejdsorienterede innovationer; påpeger, at en større 

udbredelse af open source software giver mulighed for at certificere brugernes digitale 

færdigheder, især på uddannelsesinstitutionerne; 

46. opfordrer til, at der på uddannelsesinstitutioner og offentlige forskningsinstitutioner 

undervises i og anvendes digitale former for samarbejde og kommunikation – med 

anvendelse og videreudvikling af Creative Commons-licenser – på tværs af lande- og 

sproggrænser, og at dette fremmes i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer. 
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