
 

AD\1076190EL.doc  PE565.210v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 
 

2015/2147(INI) 

16.11.2015 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή 

Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

σχετικά με την πορεία προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά 

(2015/2147(INI)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Petra Kammerevert 

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού 



 

PE565.210v02-00 2/14 AD\1076190EL.doc 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1076190EL.doc 3/14 PE565.210v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που 

είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη 

μέλη που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

ορισμένες συναφείς πράξεις, 

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της 

πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την 

Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 

παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων))1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την υβριδική τηλεόραση 

(«συνδεδεμένη τηλεόραση - Connected TV»)2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την προετοιμασία 

για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (2013/2180(INI))3, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής των 

ευρωπαίων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι  του πολιτισμού και της 

δημιουργικότητας, ιδίως ο τομέας των οπτικοακουστικών μέσων με τις όλο και 

περισσότερες προσφορές του σε ελκυστικές και συμπληρωματικές διαδικτυακές 

υπηρεσίες δημιουργούν σημαντική πολιτισμική και οικονομική αξία, απασχόληση, 

μεγέθυνση και καινοτομία εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να στηριχθεί 

περισσότερο η εν λόγω βιομηχανία ώστε να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές δυνατότητες, να 

αυξηθεί το κοινό της και να τονωθεί η ανάπτυξη του κλάδου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη 

ότι οι δραστηριότητες έντασης δικαιωμάτων του δημιουργού αποτελούν σημαντικό τμήμα 

                                                 
1 ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1. 

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0329. 

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0232. 
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των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύθηκε, μαζί με όλα τα κράτη μέλη της, μέσω της 

προσχώρησης στη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της 

πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, να μεριμνά με αποτελεσματικό τρόπο ώστε ο 

πλουραλισμός των μέσων να μην εξαρτάται αποκλειστικά από οικονομικές ευκαιρίες της 

αγοράς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μεταξύ έχει υλοποιηθεί η τεχνολογική σύγκλιση των μέσων 

επικοινωνίας, ιδίως στη ραδιοτηλεόραση, τον Τύπο και το διαδίκτυο, και ότι οι 

ευρωπαϊκές πολιτικές για τα μέσα επικοινωνίας, τον πολιτισμό και τα δίκτυα πρέπει να 

προσαρμόσουν επειγόντως το ρυθμιστικό πλαίσιο στις νέες συνθήκες και να 

εξασφαλίσουν τη δυνατότητα δημιουργίας και επιβολής ενός ενιαίου επιπέδου ρύθμισης, 

μεταξύ άλλων και σε σχέση με τους νέους συμμετέχοντες στην αγορά που προέρχονται 

τόσο από την ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι  η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜ) 

είναι σημαντική για τη ρύθμιση των ΜΜΕ στην ΕΕ και για την προώθηση των 

ευρωπαϊκών έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, καλύτερη 

πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και τις ψηφιακές υπηρεσίες και βελτιωμένη 

δυνατότητα εύρεσής τους· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, η εφαρμογή του άρθρου 13 σχετικά με 

την προώθηση ευρωπαϊκών έργων μέσω των κατά παραγγελία υπηρεσιών δεν είναι 

επαρκώς δεσμευτική ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της πολιτιστικής ποικιλομορφίας που 

καθορίζεται στην οδηγία· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας εξαρτώνται 

από την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία απαιτεί ενοποιημένο 

ρυθμιστικό πλαίσιο για να διασφαλίζει τη ζωντάνια, τη διάδοση και την ποικιλομορφία 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού: λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ισχύς και η ενίοτε 

δεσπόζουσα θέση και περιορισμένη λογοδοσία των διαδικτυακών μεσαζόντων μπορούν 

να θέσουν σε κίνδυνο τη δημιουργία αξίας για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, 

έχουν δε αρνητικό αντίκτυπο στις δημιουργικές δυνατότητές τους·  λαμβάνοντας υπόψη 

τη μελέτη «Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works» (Η 

εδαφικότητα και ο αντίκτυπός της στη χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων) 

υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εδαφικής αδειοδότησης όσον αφορά την 

αναχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ταινιών· 

1. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής εντός της ΕΕ και τις πρωτοβουλίες της να 

απλοποιηθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο· τονίζει τον σημαντικό 

ρόλο που παίζουν η δημόσια ραδιοτηλεόραση και οι ψηφιακές υπηρεσίες για τον 

πληθυσμό, ιδίως για  όσους ζουν στην περιφέρεια και για τις ευάλωτες ομάδες1· καλεί την 

Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα τις συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου 

δημιουργικότητας σε σχέση με τους διάφορους τύπους περιεχομένου, τα δημιουργικά 

                                                 
1 Όπως ορίζεται στο Θεματολόγιο της Τύνιδας και στη Διακήρυξη Αρχών της παγκόσμιας διάσκεψης της 

Γενεύης για την κοινωνία της πληροφορίας. 
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έργα και τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται και να τα λαμβάνει υπόψη 

όταν προτείνει τροποποιήσεις και λύσεις· 

2. τονίζει τον διπλό χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων ως πολιτιστικού και 

οικονομικού αγαθού· παρατηρεί ότι η ανάγκη για ρύθμιση των μελλοντικών ευρωπαϊκών 

ΜΜΕ προκύπτει όχι μόνο από την έλλειψη οδών επικοινωνίας αλλά πρωτίστως από την 

ανάγκη να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία, επιμένει δε ότι η πρόσβαση σε 

δημοσιογραφική, πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ποιότητα δεν πρέπει να 

εξαρτάται από τα οικονομικά μέσα του ατόμου· 

3. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της, κατά την προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας 

ΥΟΑΜ, τις τεχνολογικές μεταβολές στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του ψηφιακού 

κόσμου καθώς και τους μεταβαλλόμενους τρόπους θέασης οπτικοακουστικού 

περιεχομένου, ευθυγραμμίζοντας τις γραμμικές με τις μη γραμμικές υπηρεσίες και 

καθιερώνοντας ελάχιστες απαιτήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου για όλες τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεκτική τους χρήση εντός 

της ΕΕ από όλους τους παράγοντες των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από 

περιπτώσεις όπου τέτοιο περιεχόμενο είναι απαραίτητο συμπλήρωμα μη 

οπτικοακουστικού περιεχομένου ή υπηρεσίας· πιστεύει ότι αυτή η αναθεώρηση πρέπει να 

εστιάζεται σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς στόχους καθώς και σε υψηλά 

πρότυπα για την προστασία των ανηλίκων, των καταναλωτών και των προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και για την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας· πιστεύει ότι 

πρέπει να στοχεύει επίσης στη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις στο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο και πλατφόρμες εντός της ΕΕ και στη διάδοση αυτού του περιεχομένου, 

προωθώντας έτσι την προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών έργων, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί δικαιωμάτων του δημιουργού ή πιθανές μελλοντικές 

μεταρρυθμίσεις της· 

4. τονίζει ότι η αρχή της "χώρας προέλευσης", όπως κατοχυρώνεται στην οδηγία ΥΟΑΜ, 

συνιστά σημαντικό προαπαιτούμενο για τη διασυνοριακή παροχή οπτικοακουστικών 

περιεχομένων και αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς μια κοινή αγορά υπηρεσιών· 

επισημαίνει ότι δεν εμποδίζει την επίτευξη κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων και δεν 

αποκλείει την ανάγκη να προσαρμοστεί το δίκαιο της ΕΕ εκτός της οδηγίας ΥΟΑΜ στην 

πραγματικότητα του διαδικτύου και του ψηφιακού περιβάλλοντος ούτε την ανάγκη να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εταιρείες που προσφέρουν διαδικτυακά ή κατά παραγγελία 

οπτικοακουστικά περιεχόμενα και προσπαθούν να διαφύγουν τη φορολογία και την 

οπτικοακουστική ρύθμιση σε ορισμένα κράτη μέλη, εγκαθιστάμενα σε χώρες που έχουν 

πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ή ελάχιστες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις 

οπτικοακουστικές υπηρεσίες· 

5. καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τον ορισμό της 

υπηρεσίας μέσων που περιέχεται στο άρθρο 1 της οδηγίας ΥΟΑΜ, εξασφαλίζοντας στα 

κράτη μέλη κατάλληλο περιθώριο διαμόρφωσης που θα συνδέεται στενότερα αφενός με 

τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, ιδίως δε με τη συμβολή τους στη διαμόρφωση απόψεων και στην πολυφωνία, 

αφετέρου με τη συντακτική ευθύνη· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν εξίσου και να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά την απαγόρευση οποιωνδήποτε υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
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στην ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, παρακίνησης στο μίσος 

ή στον ρατσισμό· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων θα είναι προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία, ότι θα 

αποφεύγεται κάθε είδους διάκριση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους τους τύπους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα απάντησης σε όλες τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με συντακτική ευθύνη· 

7. επισημαίνει ότι οι ενδιάμεσοι φορείς, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι διεπαφές 

χρήστη, θα έχουν όλο και περισσότερα μέσα για να επηρεάζουν την ποικιλομορφία, ενώ 

ταυτόχρονα θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο· συμπεραίνει επομένως ότι 

παράλληλα με τις πτυχές πολιτικής ανταγωνισμού και ρύθμισης, απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή ο πολιτικός στόχος να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία για λόγους δημοκρατίας· 

καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους όρους "διαδικτυακή πλατφόρμα" και "διεπαφή 

χρήστη" καθώς και να προσαρμόσει τον ρόλο άλλων ενδιάμεσων φορέων, χωρίς να 

υπονομεύει το καινοτόμο δυναμικό τους και λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργητικό ή 

παθητικό τους ρόλο· πιστεύει ότι καθένας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων 

διαδικτυακών πλατφορμών και διεπαφών χρηστών πρέπει να υπόκειται στην οδηγία 

ΥΟΑΜ, στον βαθμό που αφορά υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων· υπογραμμίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι έχει καίρια σημασία να εφαρμοστούν κανόνες που καθιστούν 

ευκολότερο τον εντοπισμό νομικών περιεχομένων και πληροφοριών, προκειμένου να 

ενισχυθούν η ελευθερία των μέσων, η πολυφωνία και η ανεξάρτητη έρευνα, καθώς επίσης 

και να διασφαλιστεί ο σεβασμός στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, η οποία 

συμβάλλει καθοριστικά στη διαφύλαξη της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας· 

8. ζητεί τη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί, αφενός, ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων θα είναι προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία, αφετέρου, ότι θα αποφεύγεται 

κάθε είδους διάκριση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

9. τονίζει εν προκειμένω ότι η Επιτροπή πρέπει να προσανατολίζεται στους γενικούς 

στόχους της απαγόρευσης των διακρίσεων, της συμβατικής ελευθερίας, της ανοιχτής 

πρόσβασης, της δυνατότητας εντοπισμού, της τεχνολογικής ουδετερότητας, της 

ουδετερότητας δικτύου, της διαφάνειας και της επίτευξης ίσων όρων ανταγωνισμού· 

10. ζητεί να είναι εύκολη για όλους τους χρήστες η πρόσβαση και ο εντοπισμός υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων δημόσιου συμφέροντος ή αντικτύπου στη διαδικασία 

διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, ιδίως όταν έχουν να κάνουν με περιεχόμενο 

προκαθορισμένο από κατασκευαστές του εξοπλισμού, φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, 

παρόχους περιεχομένου ή άλλους συλλογείς, κατά τρόπο που σέβεται την αυτονομία των 

χρηστών να καθορίζουν την δική τους τάξη και προτεραιότητες· τονίζει ότι για να 

διασφαλιστεί η ιδέα της δυνατότητας εντοπισμού οπτικοακουστικού περιεχομένου 

δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τη 

διασφάλιση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της πολυμορφίας των 

πληροφοριών, των απόψεων και των μέσων καθώς και στην προστασία των παιδιών, των 

νέων και των μειονοτήτων, αλλά και την προστασία των καταναλωτών εν γένει· 

11. Υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή της οδηγίας ΥΟΑΜ θα επιφέρει μείωση του 

ρυθμιστικού φόρτου, ίσους όρους ανταγωνισμού, μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τους 
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ποσοτικούς και εμπορικούς κανόνες και ενισχυμένη συρρύθμιση και αυτορρύθμιση με 

την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των  ραδιοτηλεοπτικών φορέων με 

των άλλων συμμετεχόντων, μέσω μίας οριζόντιας προσέγγισης που διέπει όλα τα ΜΜΕ· 

θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αρχή της σαφούς αναγνωρισιμότητας και 

διακριτότητας των διαφημίσεων και του περιεχομένου των προγραμμάτων έναντι της 

αρχής του διαχωρισμού διαφημίσεων και προγραμμάτων σε όλες τις μορφές ΜΜΕ· 

12. τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης 

δικαιοδοσίας», η χώρα προέλευσης του κέρδους των διαφημίσεων, η γλώσσα στην οποία 

προσφέρεται η υπηρεσία και το κοινό στο οποίο απευθύνονται η διαφήμιση και το 

περιεχόμενο πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη 

είτε για να προσδιοριστεί ο οπτικοακουστικός κανονισμός που θα ισχύει για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων είτε για να αμφισβητηθεί ο αρχικός καθορισμός του αρμόδιου 

κράτους μέλους· 

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 13 σχετικά με την 

προώθηση των ευρωπαϊκών έργων με κατά παραγγελία υπηρεσίες έχουν εφαρμοστεί με 

διαφορετικό τρόπο από πολλά κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται σαφείς 

υποχρεώσεις και να μην υπάρχει παρακολούθηση, πράγμα που ενθαρρύνει την 

αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας για κατά παραγγελία υπηρεσίες· καλεί 

επομένως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει το άρθρο 13 ενσωματώνοντας διάφορες 

σαφείς απαιτήσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνεται η χρηματοδοτική συνεισφορά, καθώς 

και εργαλεία παρακολούθησης για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων μέσω των κατά 

παραγγελία υπηρεσιών· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη νόμιμη προσφορά 

περιεχομένων από οπτικοακουστικά μέσα, ευνοώντας τα ανεξάρτητα ευρωπαϊκά έργα· 

14. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να καταρτίζουν καταλόγους με τις 

εκδηλώσεις μείζονος σημασίας, οι οποίοι να περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, και υπενθυμίζει ότι η κοινοποίηση αυτών των 

καταλόγων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωτική· οι εκδηλώσεις που 

παρατίθενται στον κατάλογο πρέπει να είναι προσβάσιμες και να συμφωνούν με τα 

επικρατούντα πρότυπα ποιότητας· 

15. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει, στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας ΥΟΑΜ, σε ποιον 

βαθμό παραμένει χρήσιμη και επίκαιρη η διατήρηση του σημείου 6.7 της ανακοίνωσης 

της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη 

δημόσια ραδιοτηλεόραση· 

16. υπογραμμίζει ότι η νόμιμη διαδικτυακή προσφορά οπτικοακουστικών περιεχομένων 

πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες πρόσβασης 

των καταναλωτών σε ευρύ και πλούσιο περιεχόμενο το οποίο θα περιλαμβάνει πολλές 

επιλογές γλώσσας και υποτίτλων· 

17. καλεί τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(BEREC) να εξετάσει προσεκτικότερα τις οδούς διανομής και τις μορφές εμπορίας των 

δικτύων παράδοσης ή/και διανομής περιεχομένου στην ΕΕ και την επιρροή τους στην 

πολυμορφία των μέσων επικοινωνίας· 

18. στηρίζει από την άποψη της πολιτιστικής πολιτικής τους στόχους της Επιτροπής για 

επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, και ζητεί 
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την προώθηση δημόσιων δικτύων WLAN σε μεγάλους και μικρούς δήμους, δεδομένου 

ότι αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ένα αναπόσπαστο στοιχείο υποδομών της 

μελλοντικής τους λειτουργίας ως προς την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, τις 

σύγχρονες διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης, τον τουρισμό και την περιφερειακή 

πολιτιστική οικονομία· 

19. σημειώνει τη σύναψη της συνθήκης του Μαρακές, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση 

των ατόμων με προβλήματα όρασης σε βιβλία, και ενθαρρύνει την άμεση κύρωσή της· 

20. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση για μείωση του ΦΠΑ 

στον Τύπο, στις ψηφιακές εκδόσεις, στα βιβλία και στις διαδικτυακές δημοσιεύσεις, 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, για να βελτιώσει την πρόσβαση στην 

ενημέρωση και τα πολιτιστικά αγαθά· 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν νομικά την ακεραιότητα των 

ψηφιακών περιεχομένων και, ειδικότερα, να απαγορεύσουν την έλλειψη σαφών ορίων ή 

τη διαβάθμιση των εν λόγω υπηρεσιών μέσω τρίτων που παρέχουν περιεχόμενο ή λοιπές 

υπηρεσίες, εφόσον αυτό δεν έχει ξεκινήσει με ρητή πρωτοβουλία του χρήστη και, στην 

περίπτωση περιεχομένων που δεν αφορούν την ατομική επικοινωνία, δεν έχουν εγκριθεί 

από τον πάροχο του περιεχομένου· επισημαίνει ότι πρέπει επίσης να εμποδίζεται η μη 

εγκεκριμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο ή το ραδιοτηλεοπτικό σήμα ενός παρόχου από 

τρίτους, καθώς και η μη εγκεκριμένη αποκωδικοποίηση, χρήση ή διάθεσή του· 

22. τονίζει ότι τα δικαιώματα του δημιουργού είναι σημαντική οικονομική βάση για τη 

δημιουργικότητα, την απασχόληση και την καινοτομία καθώς και ο εγγυητής της 

πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ότι είναι σημαντικό να βοηθείται η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κλάδων της δημιουργίας και του πολιτισμού· τονίζει 

ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού, 

για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ όλων των βασικών παραγόντων, και ότι 

οποιαδήποτε αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα του δημιουργού πρέπει να 

διασφαλίζει επαρκή προστασία η οποία προωθεί τις επενδύσεις και   την ανάπτυξη στον 

τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού, αίροντας παράλληλα τις νομικές αβεβαιότητες 

και ασυνέπειες οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει, όπου χρειάζεται, το ρυθμιστικό 

πλαίσιο για τα δικαιώματα του δημιουργού, για να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαίων 

πολιτών στα δημιουργικά περιεχόμενα και να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαίοι ερευνητές, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς και ο τομέας 

δημιουργίας να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους στην ψηφιακή εποχή· 

υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβάλλεται η ενδεδειγμένη αμοιβή από όσους αντλούν 

κέρδος από την εκμετάλλευση έργων με προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και 

ότι οι οποιεσδήποτε σχετικές λύσεις δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τη χρήση νόμιμων 

παρόχων· υπενθυμίζει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες επαναπροσδιόρισαν την αλυσίδα αξίας 

στον πολιτιστικό τομέα, κυρίως προς όφελος των μεσαζόντων και συχνά εις βάρος των 

δημιουργών· ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει τον βαθμό και τον αντίκτυπο τέτοιων 

αλλαγών και να προτείνει μέτρα για να βελτιωθεί η ανταμοιβή των δημιουργών και των 

καλλιτεχνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι οποιεσδήποτε αναθεωρημένες διατάξεις 

πρέπει να λειτουργούν διαχρονικά και να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι, να βασίζονται σε 

τεκμηρίωση και να εκτιμώνται προσεκτικά με μέτρο τον στόχο της Επιτροπής για 

καλύτερη ρύθμιση, λαμβανομένων πάντα υπόψη των διαφορών μεταξύ του ψηφιακού και 
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του αναλογικού περιβάλλοντος· 

23. επικροτεί τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει τη διασυνοριακή 

πρόσβαση σε ψηφιακά περιεχόμενα διευκολύνοντας την εκκαθάριση των δικαιωμάτων 

δημιουργού, λαμβάνοντας υπόψη νέες δυνατότητες ανταμοιβής λόγω της ψηφιοποιήσεως 

και δημιουργώντας μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου· δηλώνει με έμφαση ότι τα ελάχιστα 

πρότυπα για εξαιρέσεις και περιορισμούς και, όπου χρειάζεται, περαιτέρω εναρμόνιση 

είναι βασικές πτυχές για τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και πρέπει, όποτε είναι 

δυνατόν, να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες· τονίζει ότι η διασυνοριακή 

προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη για τη διαδικασία χρηματοδότησης 

του περιεχομένου ή των υπηρεσιών και ότι πρέπει να σέβεται την πολιτιστική και 

γλωσσική ποικιλομορφία ως αγαθό·  τονίζει ότι ο οπτικοακουστικός κλάδος πρέπει να 

ενθαρρυνθεί να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις αδειοδότησης, ώστε να προσαρμόσει τα 

μοντέλα χρηματοδότησής του στην ψηφιακή εποχή· 

24. τονίζει ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή τα επιχειρηματικά μοντέλα που 

βασίζονται στην παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού αποτελούν σοβαρή απειλή 

για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ζητεί δε να υπάρξει μία πανενωσιακή 

προσέγγιση, για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα επωφελείται από μια διεθνή 

παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού· 

25. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη φορητότητα και τη διαλειτουργικότητα, 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου ή υπηρεσιών που 

έχουν αποκτηθεί και διατεθεί νόμιμα καθ’ όλη την ΕΕ, καθώς και την προσβασιμότητα 

και τη διασυνοριακή λειτουργία των συνδρομών, με σεβασμό παράλληλα στο γεγονός ότι 

ορισμένα οικονομικά μοντέλα βασίζονται στην εδαφικότητα των δικαιωμάτων στην 

Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την χρηματοδότηση οπτικοακουστικών παραγωγών και ιδίως 

προχρηματοδοτημένων παραγωγών ταινιών, πράγμα που επιτρέπει την έντονη 

πολιτιστική ποικιλομορφία· τονίζει ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αρχής της 

εδαφικότητας και των μέτρων που προωθούν τη φορητότητα του περιεχομένου· πιστεύει 

ότι οι πανευρωπαϊκές άδειες πρέπει να παραμένουν επιλογή, να εισάγονται σε εθελοντική 

βάση και να ακολουθούν εκτίμηση αντικτύπου τονίζει ότι τέτοιες άδειες δεν μπορεί να 

υποκαθιστούν την εδαφικότητα και ότι τα μοντέλα χρηματοδότησης για οπτικοακουστικά 

έργα θα βασίζονται σε εθνικά μοντέλα αδειοδότησης που έχουν σχεδιαστεί με βάση τα 

χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών· ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 118 ΣΛΕΕ, την 

περαιτέρω ανάπτυξη της διαχείρισης των δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και την 

ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους· 

26. πιστεύει ότι είναι αναγκαία μία διευκρίνιση ως προς ό,τι συνιστά "αδικαιολόγητο 

γεωγραφικό αποκλεισμό", λαμβανομένης υπόψη της διαβουλεύσεως· υπενθυμίζει ότι σε 

ορισμένα πλαίσια ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι απαραίτητος, ιδίως ενόψει της 

πτυχής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, σε σχέση με την οποία είναι συχνά ένα μέσο για 

την αποτροπή μονοπώλησης της αγοράς· επισημαίνει ότι ο εδαφικός περιορισμός 

φαίνεται αναγκαίος στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η κάλυψη του κόστους για τη 

διασυνοριακή προσφορά περιεχομένου ή υπηρεσιών και δεν διατίθεται 

αναχρηματοδότηση· 

27. καλεί την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει, κατόπιν διαβουλεύσεως με τους συμμετέχοντες, 

τη βαθμιαία διάθεση των έργων από τα ΜΜΕ, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
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διαθεσιμότητα οπτικοακουστικού περιεχομένου ενώ παράλληλα θα διατηρούνται μια 

βιώσιμη πρώτη και δεύτερη περίοδος διάθεσης μέσω των συστημάτων χρηματοδότησης· 

28. καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης των 

ποσοστώσεων, με την επιφύλαξη των ηθικών δικαιωμάτων των δημιουργών, στις 

σύντομες οπτικοακουστικές παραθέσεις αποσπασμάτων μη διαφημιστικού και μη 

πολιτικού χαρακτήρα, εφόσον είναι σαφές ποιος είναι ο δημιουργός του έργου που 

χρησιμοποιείται, η παράθεση δεν συγκρούεται με μία κανονική εκμετάλλευση του έργου 

και δεν υπονομεύει τα έννομα συμφέροντα των δημιουργών· 

29. ζητεί την επέκταση του διαλόγου μεταξύ των δημιουργών, των κατόχων δικαιωμάτων και 

των μεσαζόντων για να προαχθεί η αμοιβαία επωφελής συνεργασία, στο πλαίσιο της 

οποίας θα προστατεύονται τα δικαιώματα του δημιουργού ενώ παράλληλα θα 

διευκολύνονται, θα επιτρέπονται και θα ενθαρρύνονται καινοτόμοι τρόποι δημιουργίας 

περιεχομένου· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες προς τον 

εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα δικαιώματα του δημιουργού, με σκοπό την 

καθιέρωση και ανάπτυξη καινοτόμων νέων μορφών αδειοδότησης οι οποίοι θα είναι 

αποτελεσματικότεροι ως προς τη χρήση δημιουργικού περιεχομένου διαδικτυακά και 

λαμβάνουν επομένως υπόψη και δυνατότητες συλλογικής αδειοδότησης·  

30. Θεωρεί ότι η νομική έννοια που προβλέπεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ, μετά την 

εκπόνηση πρόσθετηςεκτίμησης, μπορεί να βελτιώσει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε 

νόμιμο διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, χωρίς 

να αμφισβητούνται οι αρχές της συμβατικής ελευθερίας, της δίκαιης ανταμοιβής 

δημιουργών και καλλιτεχνών και του εδαφικού χαρακτήρα των αποκλειστικών 

δικαιωμάτων, χαιρετίζει δε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διεξαγάγει δημόσια 

διαβούλευση σχετικά με την οδηγία 93/83/ΕΟΚ· 

31. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ορίων ανάμεσα στο δικαίωμα 

αναπαραγωγής έργων και το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό· τονίζει την ανάγκη να 

αποσαφηνιστεί η έννοια της «παρουσίασης στο κοινό», υπό το πρίσμα της πρόσφατης 

νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει την ανάγκη διατύπωσης 

ενός κοινού ορισμού για την «ελεύθερη χρήση», ώστε να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση 

πολιτιστικών περιεχομένων καθ’ όλη την ΕΕ· 

32. ζητεί να θεσπιστούν υποχρεωτικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις, όπως προβλέπεται από την 

υφιστάμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων του δημιουργού, μεταξύ άλλων στον τομέα της 

εκπαίδευσης, της έρευνας, στις βιβλιοθήκες και στα μουσεία, για να καταστεί δυνατή η 

ευρύτερη διάδοση των περιεχομένων στο σύνολο της ΕΕ, λαμβανομένων παράλληλα 

υπόψη της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της ελευθερίας της τέχνης και της 

επιστήμης και της ύπαρξης διαφορετικών θρησκειών και γλωσσών· 

33. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά στην 

Ευρώπη και να μπορούν οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων ομάδων, 

να κάνουν πλήρη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, πρέπει να καταβληθούν 

επιπλέον προσπάθειες για να βελτιωθεί ο μιντιακός γραμματισμός· ενθαρρύνει ως εκ 

τούτου τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία της μιντιακής εκπαίδευσης, να 

εντάξουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στη σχολική ύλη και να βελτιώσουν τον 

αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της 

κατάλληλης κατάρτισης των διδασκόντων στις ψηφιακές δεξιότητες, στον τρόπο 
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αποτελεσματικής διδασκαλίας αυτών των δεξιοτήτων καθώς και στον τρόπο αξιοποίησης 

αυτών των δεξιοτήτων προκειμένου να υποστηριχθεί γενικότερα η διαδικασία μάθησης· 

34. τονίζει ότι η ικανότητα χρήσης των ΜΜΕ με ανεξάρτητο και κριτικό πνεύμα αποτελεί διά 

βίου εκπαιδευτικό καθήκον που αφορά όλες τις ηλικίες, υπόκειται σε διαρκή μεταβολή 

ακολουθώντας παράλληλη πορεία με αυτήν της ανάπτυξης των ΜΜΕ και θεωρείται 

βασικό επαγγελματικό προσόν· τονίζει ότι η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης έχει ζωτική σημασία ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο επαγγελματισμού στην 

ΤΠΕ εντός της Ευρώπης και να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες με 

ψηφιακές δεξιότητες εντός της ΕΕ· ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να δημιουργήσουν τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση ψηφιακών 

δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων καθιερώνοντας ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 

ή σύστημα κατάταξης, σύμφωνα με το παράδειγμα του ευρωπαϊκού κοινού πλαισίου 

αναφοράς για την εκμάθηση και τη διδασκαλία γλωσσών· τονίζει ότι πρέπει να 

καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες στον τομέα της βελτίωσης του μιντιακού 

γραμματισμού των πολιτών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν 

τον μιντιακό γραμματισμό όλων των πολιτών της ΕΕ, κυρίως των ευάλωτων ομάδων, με 

πρωτοβουλίες και συντονισμένες ενέργειες· προτείνει να ενταχθεί μόνιμα ο διαδικτυακός 

γραμματισμός στο πεδίο των προσπαθειών να αυξηθεί ο μιντιακός γραμματισμός· 

35. θεωρεί αναγκαίο να υιοθετήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μία αμφίδρομη 

προσέγγιση ως προς το ζήτημα της επάρκειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, 

επενδύοντας στην ψηφιακή εκπαίδευση και στις ψηφιακές υποδομές καθώς και στην 

ένταξη του ψηφιακού περιεχομένου και μεθόδων στα υφιστάμενα σχολικά προγράμματα· 

συνιστά στους αρμοδίους να επικεντρώνονται συνεχώς στη βελτίωση των μεθόδων 

διαδικτυακής προστασίας των παιδιών, αναζητώντας διαφανή αυτορρυθμιστικά μέτρα 

που συμφωνούν με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ανάλογα με την 

περίπτωση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε προσφορές για όλες τις 

γενεές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενδεδειγμένη και αυτόνομη διαχείριση 

υπερβολικού φόρτου πληροφοριών καθώς και να επενδύσουν περαιτέρω στη δημιουργία 

ευρωπαϊκών δικτύων για τη διδασκαλία μιντιακού γραμματισμού, για να προωθείται η 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να διασφαλίζεται η πανευρωπαϊκή προβολή 

εθνικών, περιφερειακών ή και τοπικών ακόμα πρωτοβουλιών· 

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις 

των ψηφιακών μέσων στις γνωστικές ικανότητες, σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους 

αυτοελέγχου καθώς και σχετικά με την επίτευξη ψηφιακής μάθησης υπό μορφή 

παιχνιδιού· 

37. τονίζει ότι αποφασιστικής σημασίας πολιτιστική βάση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής 

αγοράς είναι η ζωντανή πολυμορφία των γλωσσών και η αυξανόμενη πολυγλωσσία· 

θεωρεί ότι η ψηφιακή υποστήριξη της ύπαρξης διαφορετικών γλωσσών, η αύξηση της 

προσβασιμότητάς της και η εξασφάλιση της προώθησης των σχετικών δεξιοτήτων 

αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη μιας ενιαίας 

ψηφιακής αγοράς· αναμένει, όσον αφορά την παραγωγική διαχείριση της πολυγλωσσίας, 

ότι η Επιτροπή θα καταβάλει περισσότερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 

παραγωγικής διαχείρισης της πολυγλωσσίας, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ταχύτερα η 

τεχνολογική βάση για την ενεργό υποστήριξη και την παραγωγική αξιοποίηση της 

ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του κινηματογράφου, της 
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πολιτιστικής κληρονομιάς, της έρευνας και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στους 

τομείς της επαγγελματικής και επιχειρηματικής καθημερινότητας· 

38. τονίζει τη σημασία της αρχής της εδαφικότητας, π.χ. για τον ευρωπαϊκό κουλτούρα 

κινηματογράφησης, και ζητεί να μην καταστραφούν τα πρότυπα χρηματοδότησης των 

οπτικοακουστικών έργων που βασίζονται στα εθνικά πρότυπα αδειοδότησης από 

συστήματα δεσμευτικών, πανευρωπαϊκών αδειών· τονίζει ότι πρέπει αντ’ αυτών να 

προωθηθεί η διασυνοριακή φορητότητα των νομίμως αποκτηθέντων περιεχομένων· 

39. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις αρχές της ουδετερότητας του 

διαδικτύου, η οποία έχει ζωτική σημασία σε ό,τι αφορά τη σύγκλιση των μέσων· 

40. τονίζει ότι η ευρεία εξασφάλιση της ουδετερότητας του δικτύου συνιστά κεντρικό 

στοιχείο μιας κοινωνικά δίκαιης στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά και, συνεπώς, 

δεν πρέπει να θυσιαστεί μερικώς έναντι του βραχυπρόθεσμου στόχου της κατάργησης 

των τελών περιαγωγής· 

41. υπενθυμίζει ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δίκαιη ισορροπία δικαιωμάτων και συμφερόντων 

μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων και των χρηστών αντικειμένων που 

προστατεύονται δυνάμει των δικαιωμάτων του δημιουργού· 

42. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να πραγματοποιήσει δημόσια διαβούλευση 

σχετικά με την οδηγία 93/83/ΕΟΚ για τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και 

την καλωδιακή αναμετάδοση, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του 

πεδίου εφαρμογής της οδηγίας στη διαδικτυακή παρουσίαση των οπτικοακουστικών 

έργων μέσω της μετάδοσης συνεχούς ροής και της κατά παραγγελία προβολής βίντεο, η 

οποία θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 

υπηρεσιών να εκπληρώσουν την αποστολή δημόσιου συμφέροντος με την οποία έχουν 

επιφορτιστεί στην ψηφιακή εποχή και να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς· 

43. αναμένει, όσον αφορά την παραγωγική διαχείριση της πολυγλωσσίας, ότι η Επιτροπή θα 

καταβάλει μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά 

περισσότερες προσπάθειες, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ταχύτερα η τεχνολογική 

βάση για την ενεργό εξασφάλιση και για την παραγωγική αξιοποίηση της ευρωπαϊκής 

πολυγλωσσίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του κινηματογράφου, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, της έρευνας και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στους τομείς της 

επαγγελματικής και επιχειρηματικής καθημερινότητας· 

44. επικροτεί τις σκέψεις της Επιτροπής αναφορικά με την κατασκευή νέων αποθηκευτικών 

χώρων γνώσεων για τον δημόσιο τομέα μέσω πιστοποιημένων τεχνολογιών νέφους και 

μεθόδων εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που θα συμφωνούν με τη νομοθεσία για την 

προστασία δεδομένων· φρονεί ότι η χρήση τέτοιων τεχνολογιών σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, δημόσιες βιβλιοθήκες και αρχεία απαιτεί στοχευμένες προσπάθειες κατάρτισης 

στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας, της αρχειοθέτησης και της τεκμηρίωσης, καθώς και 

αντίστοιχη πολυγλωσσική πρόσβαση για τους χρήστες· 

45. προτρέπει, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, να ενισχυθούν οι 

προσπάθειες για τον έλεγχο της εφαρμογής δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη δημόσια διοίκηση, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα και η 
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προβολή των πηγαίων κωδίκων αυξάνουν τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη χρήση συνεργατικών καινοτομιών με αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση πόρων· πιστεύει ότι με περισσότερο ανοικτό λογισμικό ενδέχεται να 

καταστεί δυνατή η πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των χρηστών, ιδίως στο 

εσωτερικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· 

46. παροτρύνει ώστε οι ψηφιακές μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας –με χρήση και 

περαιτέρω ανάπτυξη των αδειών «creative commons»– να διδάσκονται και να 

χρησιμοποιούνται διακρατικά και διαγλωσσικά στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση καθώς 

και σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, και να προωθούνται στο πλαίσιο ανάθεσης 

δημόσιων συμβάσεων. 
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