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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot és a 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 167. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést, az Európai Közösségeket létrehozó 

szerződéseket és bizonyos kapcsolódó jogi aktusokat módosító Amszterdami 

Szerződéshez csatolt, a tagállamban történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről szóló 

jegyzőkönyvre, 

– tekintettel az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) a 

kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 2005. 

október 20-i egyezményére, 

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelvére a 

tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, 

rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Az Európai Parlament 

és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 

rendelkezéseinek összehangolásáról (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

irányelv))1,  

– tekintettel a hibrid televíziózásról („connected TV”) szóló, 2013. július 4-i 

állásfoglalására2, 

– tekintettel az audiovizuális világ teljes konvergenciájának előkészítéséről szóló, 2014. 

március 12-i állásfoglalására3, 

A. mivel a digitalizáció az európai polgárok életének valamennyi területére hatással van; 

mivel a kulturális és kreatív ágazat, és különösen az az audiovizuális ágazat, amely egyre 

több vonzó és kiegészítő jellegű online szolgáltatást kínál, fontos kulturális és gazdasági 

értéket teremt, foglalkoztatást, növekedést és innovációt hoz létre az Unióban; mivel ezt 

az ágazatot nagyobb mértékben kell támogatni azon erőfeszítései során, hogy kihasználja 

a digitális lehetőségeket, növelje ügyfelei számát és előmozdítsa a növekedést; mivel a 

szerzői jogokra támaszkodó tevékenységek a kulturális és kreatív ágazat jelentős részét 

teszik ki; 

B.  mivel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 

UNESCO-egyezményhez való csatlakozással az összes tagállama mellett maga az Unió is 

elkötelezte magát megfelelően hatékony intézkedések meghozatalára annak biztosítása 

                                                 
1 HL L 95., 2010.4.15., 1. o. 

2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0329. 

3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0232. 
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érdekben, hogy a tartalmi sokszínűséget ne csupán a piaci erők határozzák meg; 

C. mivel a média – különösen a műsorszolgáltatás, a rádiózás, a sajtó és az internet – 

műszaki konvergenciája időközben megvalósult, és mivel az európai média-, kulturális és 

hálózati politikának sürgősen hozzá kell igazítania a szabályozási keretet az új 

adottságokhoz, és ennek során biztosítania kell az egységes szabályozási szint 

létrehozásának és érvényesítésének lehetőségét az EU-ból és harmadik országokból 

származó új piaci szereplők tekintetében is; 

D. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv fontos az uniós 

médiaszabályozás és az európai alkotások támogatása szempontjából; mivel ennek a 

technológiai semlegesség elvén kell alapulnia, és egyenlő feltételeket kell biztosítania, 

valamint jobb hozzáférést a digitális tartalmakhoz és digitális szolgáltatásokhoz, és azok 

hatékonyabb fellelhetőségét; 

E. mivel az európai alkotásoknak a lekérhető szolgáltatások szolgáltatói által történő 

népszerűsítéséről szóló irányelv 13. cikkének átültetése egyes tagállamok esetében nem 

eléggé előíró jellegű ahhoz, hogy megfeleljen az irányelv kulturális sokszínűségre 

irányuló céljának; 

F. mivel a kulturális és kreatív ágazatok a szerzői jogon alapszanak, amely konszolidált 

szabályozási keretet kíván meg az európai kultúra életképességének, terjesztésének és 

sokszínűségének biztosítása érdekében; mivel az internetes közvetítők növekvő ereje, 

néha domináns helyzete és korlátozott felelőssége veszélyeztetheti a szerzők és művészek 

fenntartható értékteremtését, és negatív hatással van alkotóképességükre; mivel a 

„Territorialitás és hatása az audiovizuális művek finanszírozására” című tanulmány 

hangsúlyozza a területi engedélyezés fontos szerepét az európai filmek refinanszírozását 

illetően; 

1. üdvözli a Bizottság javaslatát a digitalizáció felgyorsításáról az Unióban, valamint a 

digitális tartalmak határon átnyúló hozzáférhetőségének könnyítésére vonatkozó 

kezdeményezéseit; hangsúlyozza a közszolgálati műsorszolgáltatók és digitális 

szolgáltatások fontos lakossági szerepét, különösen a peremterületeken élők és 

kiszolgáltatott személyek1 esetében; kéri a Bizottságot, hogy jobban határozza meg a 

kreatív ágazat egyedi igényeit a különböző tartalmak, kreatív alkotások és alkalmazott 

üzleti modellek tekintetében, és vegye ezeket figyelembe, mikor módosításokat és 

megoldásokat javasol; 

2. hangsúlyozza az audiovizuális médiumok kettős jellegét, lévén egyszerre kulturális és 

gazdasági javak; megjegyzi, hogy a jövőbeni médiaszabályozás szükségességét nem a 

kommunikációs csatornák szűkössége indokolja, hanem elsősorban a diverzitás 

biztosításának szükségessége, és kitart amellett, hogy a sokrétű, magas minőségű 

médiához és kulturális és nyelvi sokszínűséghez való hozzáférésnek nem szabad az 

egyének gazdasági helyzetétől függenie,  

3. sürgeti a Bizottságot, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv közelgő 

                                                 
1 A tuniszi program és az az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) genfi alapelvek nyilatkozata szerinti 

meghatározásnak megfelelően. 
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felülvizsgálata során vegye figyelembe a digitális világ technológiai változásait és új 

üzleti modelljeit, valamint a változó nézettségi mintákat, és az audiovizuális tartalmakhoz 

való hozzáférés új módjait, összhangba hozva a lineáris és nem lineáris szolgáltatásokat, 

valamint európai szintű minimumkövetelményeket határozva meg minden audiovizuális 

médiaszolgáltatás esetében, biztosítva azok következetes alkalmazását az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó összes piaci szereplő által az Unióban, kivéve azokat az 

eseteket, ahol az ilyen típusú tartalom egyéb, nem audiovizuális tartalom vagy szolgáltatás 

elengedhetetlen kiegészítője;  úgy véli, hogy e felülvizsgálatnak szociális, kulturális és 

gazdasági célkitűzésekre kell összpontosítania, valamint a kiskorúak, fogyasztók és a 

személyes adatok védelmének magas szintjére, továbbá a kulturális sokszínűség 

előmozdítására. úgy véli, hogy ezen túlmenően ösztönöznie kell az audiovizuális 

tartalmakra, az uniós platformokra és az ilyen tartalmak terjesztésére irányuló 

beruházásokat, ezzel elősegítve az európai alkotások hozzáférhetőségét, összhangban a 

jelenlegi szerzői jogi jogszabályokkal, vagy azok jövőbeni reformjával; 

4. hangsúlyozza, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben foglalt, 

származási ország elve továbbra is szükséges előfeltétel ahhoz, hogy az audiovizuális 

tartalmakat szolgáltatása határokon átnyúlóan is biztosított legyen, és mérföldkövet jelent 

a szolgáltatások közös piaca felé vezető úton; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez nem 

akadályozza a szociális és kulturális célkitűzések elérését, és nem szünteti meg az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelven kívüli uniós jog hozzáigazításának 

szükségességét az internet és a digitális környezet valóságához, valamint hogy különleges 

figyelmet kell fordítani az online vagy lekérhető formában audiovizuális tartalmakat 

kínáló azon vállalkozásokra, amelyek bizonyos tagállamokban úgy kívánnak kibújni az 

adózás és az audiovizuális szabályozás alól, hogy nagyon alacsony adókat kivető vagy 

gyenge audiovizuális szabályozással rendelkező országokba teszik át a székhelyüket; 

5. ismételten felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a 

médiaszolgáltatásnak az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 1. cikkében 

foglalt meghatározását oly módon, hogy – elegendő mozgásteret hagyva a tagállamok 

számára – jobban érvényesüljenek benne a tartalmak esetleges társadalompolitikai hatásai 

és e hatások sajátosságai, különös tekintettel a véleményformálásra és a vélemények 

sokszínűségére, valamint a szerkesztői felelősségre; 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egyenlő mértékben hajtsák végre, és 

hatékonyan kezeljék bármely audiovizuális médiaszolgáltatások betiltását au Unióban az 

emberi méltóság megsértése, gyűlöletre uszítás vagy rasszizmus esetén; kéri intézkedések 

meghozatalát annak biztosítása érdekében, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatások 

elérhetőek legyenek a kiszolgáltatott helyzetben lévők számára, és hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltatások minden típusa kerülje a megkülönböztetés minden formáját az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének megfelelően, továbbá minden audiovizuális 

médiaszolgáltatás biztosítsa a válaszadás jogát, szerkesztői felelősségvállalás mellett; 

7. megjegyzi, hogy a közvetítők, az internetes platformok és felhasználói felületek, bár 

megkönnyítik a tartalmakhoz való hozzáférést, egyre inkább képesek a sokszínűség 

befolyásolására; ezért úgy véli, hogy a versenypolitikai és a szabályozási szempontok 

mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a sokszínűség biztosításának demokratikus 

politikai célkitűzésére; felhívja a Bizottságot, hogy határozza meg az „internetes platform” 

és a „felhasználói felület” fogalmakat, valamint igazítsa ki az egyéb közvetítők szerepét, 



 

PE565.210v02-00 6/13 AD\1076190HU.doc 

HU 

az innovatív potenciál csökkentése nélkül, és tekintetbe véve az általuk betöltött aktív 

vagy passzív szerepet; úgy véli, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

irányelvnek mindenkire kell vonatkoznia, beleértve az internetes platformok és 

felhasználói felületek szolgáltatóit, amennyiben audiovizuális médiaszolgáltatásról van 

szó; hangsúlyozza ezzel összefüggésben egyrészt olyan szabályok alkalmazását, amelyek 

célja a médiaszabadság, a pluralizmus és a független kutatás megerősítése érdekében a 

tartalmak és információk kereshetőségének előmozdítása, másrészt – a nyelvi és kulturális 

sokszínűség megőrzéséhez elengedhetetlen – megkülönböztetésmentesség elvének 

garantálását; 

8. olyan intézkedéseket sürget, amelyek biztosítják az audiovizuális médiaszolgáltatások 

fogyatékkal élők általi elérhetőségét, valamint a megkülönböztetésnek az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 21. cikkében meghatározott valamennyi formájának elkerülését; 

9. hangsúlyozza, hogy ebben a tekintetben a Bizottságnak elsősorban a 

megkülönböztetésmentességet és a szerződés szabadságát, a hozzáférhetőséget, a 

kereshetőséget, a technológiasemlegességet, a hálózatsemlegességet, az átláthatóságot és a 

méltányos versenyfeltételek megteremtését kell szem előtt tartania; 

10. kéri, hogy a közérdekű, vagy a közvélemény-formáló audiovizuális médiaszolgáltatások 

könnyen hozzáférhetőek és kereshetőek legyenek a felhasználók számára, különösen 

akkor, ha a felhasználó számára felkínált tartalmakat az eszközgyártók, a 

hálózatüzemeltetők, a tartalomszolgáltatók vagy egyéb gyűjtőszolgáltatók szabják meg 

oly módon, amely nem tartja tiszteletben a felhasználók autonómiáját saját rendjük és 

prioritásaik kialakítása/beállítása terén; hangsúlyozza, hogy a közérdekű audiovizuális 

tartalom kereshetőségének biztosítása érdekében a tagállamok konkrét szabályokat 

vezethetnek be, amelyek célja a kulturális és nyelvi sokszínűség és az információk, 

vélemények és médiumok széles skálájának megőrzése, a gyermekek, fiatalok és 

kisebbségek, továbbá általában a fogyasztók védelme; 

11. hangsúlyozza, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv elfogadásának 

a szabályozás csökkenését, méltányos versenyfeltételeket, a mennyiségi és a kereskedelmi 

kommunikációra vonatkozó szabályok nagyobb rugalmasságát kell eredményeznie, 

valamint a társ- és önszabályozás erősítését, annak köszönhetően, hogy egyensúlyt teremt 

a műsorszolgáltatók és az egyéb piaci szereplők jogai és kötelezettségei között, 

horizontális és a médiákat átfogó szabályozói megközelítés révén,  úgy véli, hogy a 

hirdetések és a műsortartalom világos felismerhetősége és megkülönböztethetősége 

elvének prioritást kell élveznie a hirdetések és műsortartalom szétválasztásának elvével 

szemben minden médiatípus esetében; 

12. hangsúlyozza, hogy a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának ("forum 

shopping") gyakorlatát elkerülendő, a reklámbevétel származási országa, a szolgáltatás 

nyelve, valamint a reklám célközönsége és tartalma azon kritériumok részének tekintendő, 

amelyek alapján meghatározható az audiovizuális médiaszolgáltatásokra alkalmazandó 

audiovizuális szabályozás vagy megkérdőjelezhető az eredetileg meghatározott tagállam 

illetékessége; 

13. sajnálja, hogy az európai alkotásoknak a lekérhető szolgáltatások által történő 

népszerűsítéséről szóló 13. cikk előírásait számos tagállamban eltérő módon valósították 

meg, ami az egyértelmű kötelezettségvállalások és a nyomon követés hiányához vezetett, 
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és az online szolgáltatások tekintetében ösztönözte a legkedvezőbb igazságszolgáltatási 

fórum kiválasztását („forum shopping”); felszólítja az Európai Bizottságot, hogy erősítse 

meg a 13. cikket egyértelmű, többek között a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó előírások 

beillesztése, valamint az európai alkotások lekérhető szolgáltatások által történő 

népszerűsítésére vonatkozó nyomon követési eszközök bevezetése révén; sürgeti a 

Bizottságot, hogy ösztönözze az audiovizuális médiatartalom legális kínálatát, előnyben 

részesítve a független európai alkotásokat; 

14. úgy véli, hogy a tagállamokat kötelezni kell a közérdekű sport- és szórakoztató 

rendezvényeket is magukban foglaló jelentős események jegyzékének létrehozására, és 

emlékeztet arra, hogy ezekről a listákról kötelezően tájékoztatni kell az Európai 

Bizottságot; a felsorolt rendezvényeknek elérhetőnek kell lenniük, és eleget kell tenniük a 

meghatározott minőségi előírásoknak; 

15. kéri a Bizottságot, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 

felülvizsgálata során elemezze, mennyiben szakszerű és időszerű ragaszkodni a 

közszolgálati műsorszolgáltatás állami támogatására vonatkozó előírások alkalmazásáról 

szóló bizottsági közlemény 6.7 pontjához; 

16. hangsúlyozza, hogy tovább kell fejleszteni a jogszerűen elérhető audiovizuális kínálatot 

annak érdekében, hogy bővüljön a fogyasztók számára elérhető széleskörű és sokszínű, 

különböző nyelvi és feliratozási beállításokkal ellátott tartalmak köre; 

17. felszólítja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét (BEREC), hogy 

alaposabban vizsgálja meg a tartalomszolgáltató hálózatok, illetve tartalommegosztó 

hálózatok (content delivery network, ill. content distribution network) uniós értékesítési 

csatornáit és forgalmazási módjait, valamint ezeknek a média sokszínűségére gyakorolt 

hatását; 

18. támogatja kultúrpolitikai szempontból a Bizottságnak a széles sávú hálózatok – különösen 

vidéki térségekben való – kiépítésének felgyorsítására irányuló célkitűzését, és kéri a 

nagyobb és kisebb településeken a nyílt WLAN-hálózatok előmozdítását, mivel ezek a 

jövőbeli működés elengedhetetlen infrastrukturális gerincét képezik a társadalmi és a 

kulturális integráció, a modern oktatási és információs folyamatok, továbbá a turizmus és 

a regionális kultúrgazdaság szempontjából. 

19. megemlíti a marrakesh-i szerződés megkötését, amely elősegíti a látássérültek 

könyvekhez való hozzáférését, és támogatja a szerződés gyors ratifikálását; 

20. felszólítja a Bizottságot, hogy az információhoz és a kulturális javakhoz való jobb 

hozzáférés érdekében késlekedés nélkül álljon elő az újságokra, az elektronikus 

médiumokra, az online megjelenő könyvekre és kiadványokra kivetett hozzáadottérték-

adó csökkentéséről szóló javaslattal;  

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a digitális tartalmak sértetlenségének jogszabályi 

biztosítására, különös tekintettel annak tilalmára, hogy e szolgáltatásokat harmadik felek 

tartalmakkal vagy egyéb szolgáltatásokkal átfedjék vagy e tartalmak külső tartalmakhoz 

viszonyított arányát megváltoztassák, hacsak a felhasználó kifejezetten nem 

kezdeményezte azt, a nem az egyéni kommunikáció fogalma alá tartozó tartalmak 

esetében pedig a tartalomszolgáltató arra felhatalmazást nem adott; felhívja a figyelmet 
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arra, hogy ugyancsak ki kell zárni harmadik felek egy szolgáltató tartalmaihoz vagy 

műsorszórási jeleihez való felhatalmazás nélküli hozzáférését, valamint a tartalmak vagy 

műsorszórási jelek felhatalmazás nélküli dekódolását, felhasználását vagy terjesztését; 

22. hangsúlyozza, hogy a szerzői jog a kreatív alkotó tevékenység, a foglalkoztatás és az 

innováció lényeges gazdasági alapja, és elengedhetetlen annak érdekében, hogy Európa 

kreatív és kulturális ágazatai globális szinten versenyezhessenek; hangsúlyozza, hogy a 

szerzői jog terén további erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy az összes kulcsfontosságú 

szereplő – köztük alkotók, jogtulajdonosok, felhasználók és közvetítők – között egyensúly 

jöjjön létre, és a szerzői jog bármely felülvizsgálata a megfelelő védelem biztosításán 

alapuljon, amely elősegíti a kreatív és kulturális ágazatokba irányuló beruházásokat és az 

ágazat növekedését, amellett, hogy megszünteti a digitális egységes piac működésére 

kedvezőtlenül kiható jogi bizonytalanságot és következetlenségeket; sürgeti a Bizottságot, 

hogy ahol szükséges, dolgozza át a szerzői jog szabályozói keretét, megkönnyítve az 

európai polgárok kreatív tartalmakhoz való hozzáférését, és ösztönözze arra a kutatókat, 

oktatási létesítményeket, a kulturális örökségvédelmi intézményeket és a kreatív ágazatot, 

hogy tevékenységüket hozzáigazítsák a digitális korszakhoz;  hangsúlyozza, hogy a 

szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokból kereskedelmi haszonra szert tevőknek 

megfelelő díjazást kell fizetniük, és az erre vonatkozó bármilyen megoldásnak nem 

szabad a legális szolgáltatók használatának visszaszorulásához vezetnie; emlékeztet arra, 

hogy a digitális technológiák újradefiniálták az értékláncot a kulturális ágazatban a 

szolgáltatók javára és az alkotók kárára; kéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg 

ezen változások mértékét és hatásait, és javasoljon európai szintű intézkedéseket a szerzők 

és művészek javadalmazásának javítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált 

rendelkezéseknek időtállónak, technológiasemlegesnek és bizonyítékon alapulónak kell 

lenniük, és gondosan értékelni kell őket a Bizottság jobb szabályozásra vonatkozó 

célkitűzésével összhangban, a digitális és az analóg környezet közötti eltérések 

figyelembevétele mellett; 

23. üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló törekvését, hogy javítsa a digitális 

tartalmakhoz való határokon átnyúló hozzáférést, megkönnyítve a jogrendezést, 

figyelembe véve a digitalizáció révén létrejövő új díjazási lehetőségeket és nagyobb 

jogbiztonságot teremtve; hangsúlyozza, hogy a kivételekre és korlátokra vonatkozó 

minimumszabályok, illetve adott esetben a további harmonizáció a jogbiztonság 

javításának kulcsfontosságú szempontjai, és amennyiben lehetséges számolniuk kell a 

kulturális sajátosságokkal; hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló hozzáférhetőségnek 

nem szabad hátráltatnia a tartalmak vagy szolgáltatások finanszírozási folyamatát, és 

tiszteletben kell tartania a kulturális és nyelvi sokszínűség értékét; hangsúlyozza, hogy az 

audiovizuális ágazatot ösztönözni kell az innovatív engedélyezési eljárások kidolgozására, 

hogy finanszírozási modelljeiket a digitális korszakhoz igazítsák; 

24. hangsúlyozza, hogy a szerzői jog megsértésén alapuló szakmai tevékenységek vagy üzleti 

modellek komoly fenyegetést jelentenek a digitális egységes piac működésére nézve, és az 

egész Unióra kiterjedő megközelítést sürget annak biztosítása érdekében, hogy senki se 

húzzon hasznot a szerzői jog szándékos megsértéséből; 

25. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a tartalmak hordozhatóságát és az 

interoperabilitást, ösztönözve a jogszerűen beszerzett és jogszerűen kínált tartalmak vagy 

szolgáltatások szabad forgalmát az Unió egész területén, valamint az előfizetések 
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elérhetőségét és határokon átnyúló funkcionalitását, tiszteletben tartva a jogok területi 

hatályára épülő európai gazdasági modelleket, különösen az audiovizuális alkotások 

létrehozásának finanszírozását, azon belül is az előzetesen finanszírozott filmgyártást 

illetően, amely lehetővé teszi a valódi kulturális sokszínűséget; hangsúlyozza, hogy nincs 

ellentmondás a territorialitás elve és a tartalmak hordozhatóságának előmozdítását 

szolgáló intézkedések között; úgy véli, hogy a páneurópai engedélyeknek szabadon 

választhatónak kell maradniuk, önkéntes alapon kell bevezetni őket, előzetes 

hatásvizsgálatot követően; hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú engedélyek nem 

helyettesíthetik a territorialitás elvét, és az audiovizuális alkotások finanszírozási 

modelljeinek alapjai a nemzeti engedélyezési modellek, amelyeket a nemzeti piacok 

sajátosságaihoz szabtak; felhív az EUMSZ 118. cikke alapján az egész Unióra kiterjedő 

jogkezelés továbbfejlesztésére és vonzóbbá tételére; 

26. úgy véli, tisztázni kell, hogy mi értendő az „indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás” alatt, figyelembe véve a konzultációt; emlékeztet arra, hogy bizonyos 

esetekben szükséges lehet a területi alapú tartalomkorlátozás, különös tekintettel a 

kulturális sokszínűség szempontjára, amelyre nézve gyakran a piac monopolizációját 

megakadályozó eszköz; megjegyzi, hogy a területi korlátozás szükségesnek tűnik olyan 

esetekben, ahol a határokon átnyúló kínálat költségei nincsenek fedezve, és nem elérhető a 

refinanszírozás; 

27. felhívja a Bizottságot, hogy az érintettekkel való konzultáció révén optimalizálja a 

médiában történő felhasználás időrendjét annak érdekében, hogy az audiovizuális 

tartalmak finanszírozási rendszereiből következő, fenntartható első és második bemutatási 

intervallum fenntartása mellett felgyorsítsák az audiovizuális tartalmak elérhetővé tételét; 

28. felhívja a tagállamokat, hogy a szerző személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül 

terjesszék ki az idézetekre vonatkozó kivétel hatályát a nem reklám- vagy politikai célból 

felhasznált rövid audiovizuális idézetekre is, amennyiben egyértelműen hivatkoznak a 

felhasznált műre, és az idézet nem sérti a mű normális felhasználását és a szerzők jogos 

érdekeit; 

29. az alkotók, jogtulajdonosok és közvetítők közötti további párbeszédre hív fel, hogy 

kölcsönösen kedvező együttműködés alakulhasson ki, biztosítva a szerzői jogok védelmét 

és ugyanakkor lehetővé téve és ösztönözve az alkotás innovatív módjait; kéri a 

Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket a szerzői jog modernizációja, valamint 

innovatív, új engedélyezési eljárások nyújtása és kidolgozása érdekében, amelyek 

hatékonyabbak a kreatív tartalmak online felhasználását illetően, és ezért számításba 

veszik a közös engedélyezés lehetőségeit is; 

30. úgy véli, hogy a 93/83/EGK irányelvben foglalt jogi elképzelés, további elemzést 

követően, javíthatná a legális online tartalomhoz és szolgáltatásokhoz való határon 

átnyúló hozzáférést a digitális egységes piacon, nem mondva ellent a szerződéskötés 

szabadsága, az alkotók és művészek megfelelő javadalmazása, és a kizárólagos jogok 

területi hatálya elveinek, és üdvözli a Bizottságnak a 93/83/EGK irányelvről szóló 

nyilvános konzultációra irányuló kezdeményezését; 

31. hangsúlyozza, hogy megoldást kell találni az alkotások többszörözési joga és a 

nyilvánossághoz való közvetítésének joga közötti határvonal problémájára; hangsúlyozza, 

hogy tisztázni kell a „nyilvánossághoz való közvetítés jogának” fogalmát az Európai Unió 
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Bírósága közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatának fényében; kiemeli a „közkincs” közösen 

elfogadott meghatározásának szükségességét, a kulturális tartalmak széleskörű, Unió-

szerte történő terjesztésének biztosítása érdekében; 

32. sürgeti korlátozások és kivételek megállapítását a hatályos szerzői jogi jogszabályok 

rendelkezéseiben, például az oktatás, a kutatás, a könyvtárak és múzeumok területén, hogy 

lehetővé váljon a tartalmak Unió-szerte szélesebb körben való terjesztése, figyelembe 

véve ugyanakkor a szólásszabadságot, az információ szabadságát, a művészet és a 

tudomány szabadságát, valamint a vallási és nyelvi sokszínűséget; 

33. hangsúlyozza, hogy a valódi európai digitális egységes piac kialakítása, valamint annak 

érdekében, hogy a polgárok – a kiszolgáltatott rétegeket beleértve – teljes körűen 

használhassák az új digitális technológiákat, további erőfeszítésekre van szükség a 

polgárok médiaműveltségének javítása terén,  felszólítja ezért a tagállamokat 

médiaoktatás fontosságának elismerésére, és a digitális készségek elsajátításának 

beépítésére iskolai tanterveikbe, valamint a szükséges technikai felszerelés fejlesztésére; 

kiemeli ezzel összefüggésben annak fontosságát, hogy a tanárok megfelelő képzést 

kapjanak a digitális készségekkel, e készségek oktatásával, valamint e készségeknek 

általában a tanulási folyamat támogatására való alkalmazásával kapcsolatban; 

34. hangsúlyozza, hogy a média önálló és kritikus használatára való képesség egy 

generációkon átnyúló, élethosszig tartó tanulási feladat, amely a média fejlődésével 

párhuzamosan folyamatos változásnak van kitéve, és amely ma kulcsfontosságú 

készségnek számít; hangsúlyozza, hogy az oktatási és képzési rendszerek kiigazítása 

elengedhetetlen az európai ikt-szaktudás szintjének fejlesztése és a digitálisan képzett 

szakemberek iránti növekvő kereslet kielégítése szempontjából az Unióban;  felhívja ezzel 

kapcsolatban a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a nyelvtanulásra és nyelvtanításra 

vonatkozó közös európai nyelvi referenciakeret példáját követve hozzanak létre a digitális 

készségek és képesítések kölcsönös elismerése alapjául szolgáló európai tanúsítási vagy 

értékelési rendszert; hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség a polgárok 

médiaműveltségének javítása terén, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

kezdeményezéseken és összehangolt fellépéseken keresztül mozdítsák elő valamennyi 

uniós polgár, különösen a kiszolgáltatott rétegek médiaműveltségét; javasolja, hogy a 

médiaműveltség fokozására irányuló erőfeszítések tartósan egészüljenek ki az internetes 

jártasság oktatásával,  

35. úgy véli, hogy a Bizottságnak kétirányú megközelítést kellene elfogadnia a digitális 

kompetenciák és képességek vonatkozásában, digitális oktatási programokba és digitális 

infrastruktúrákba való beruházások révén, valamint digitális tartalmak és módszerek 

meglévő iskolai programokba történő integrálása révén is; javasolja, hogy álljon 

folyamatosan középpontban az, miként fokozható a gyermekek védelme az interneten, a 

hatályos nemzeti és uniós jogszabályoknak megfelelő, átlátható önszabályozási 

intézkedések révén; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden generáció számára 

nyújtsanak támogatást az információval való túlterheltség megfelelő és önálló kezelésének 

érdekében, valamint, hogy ruházzanak be többet a médiaműveltség oktatására szakosodott 

európai hálózatok létrehozásába, hogy mozdítsák elő a bevált gyakorlatok cseréjét, és 

biztosítsák a nemzeti, regionális vagy akár helyi kezdeményezések európai szintű 

ismertségét; 
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36. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a digitális média szellemi képességekre gyakorolt 

hatásaira, az önkontroll hatékony módszereire, valamint a játék alapú digitális tanulás 

sikerére vonatkozó kutatások bővítésére; 

37. hangsúlyozza, hogy az eleven nyelvi sokszínűség és a fokozódó többnyelvűség az európai 

digitális egységes piac elengedhetetlen fontosságú kulturális alapja; úgy véli, hogy a 

nyelvi sokszínűség digitális módon történő támogatása, növelve hozzáférhetőségét, 

valamint a megfelelő készségek előmozdítása és támogatása alapvető előfeltétele annak, 

hogy a digitális egységes piac társadalmi szempontból fenntartható módon fejlődjön; a 

többnyelvűség produktív kezelése tekintetében több erőfeszítést vár el a Bizottságtól a 

többnyelvűséggel való termékeny találkozás biztosítására, lehetővé téve az európai 

többnyelvűség tevékeny biztosítására és termékeny alkalmazására szolgáló technológiai 

alapok gyorsabb megvalósítását az oktatás, a film, a kulturális örökség, a kutatás és a 

közigazgatás terén, valamint a munka világában és a vállalkozások mindennapjaiban; 

38. hangsúlyozza a területi elv fontosságát, például az európai filmművészet szempontjából, 

és követeli, hogy az audiovizuális alkotások nemzeti engedélyezési modelleken alapuló 

finanszírozási modelljeit ne rombolják le kötelező páneurópai engedélyekkel; 

hangsúlyozza, hogy ehelyett a jogszerűen megszerzett tartalmak határokon átnyúló 

hordozhatóságát kell előmozdítani; 

39. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen eleget az internet semlegessége elvének, ami alapvető 

jelentőségű a médiakonvergencia tekintetében; 

40. hangsúlyozza, hogy a hálózatsemlegesség átfogó biztosítása egy társadalmilag igazságos 

digitális egységes piaci stratégia központi elemét képezi, és ezért arról a barangolási díjak 

felszámolásának – rövid távon szükséges – célja érdekében nem szabad részben 

lemondani. 

41. emlékeztet arra, hogy egyensúlyt kell biztosítani a jogosultak és a védelemben részesülő 

művek és teljesítmények felhasználói különböző csoportjainak jogai és érdekei között; 

42. üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy nyilvános konzultációt folytat a 

műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló 93/83/EGK 

irányelvről, hogy megvizsgálja az irányelv hatálya kiterjesztésének lehetőségét az 

audiovizuális alkotások adatfolyam-továbbítás vagy online videotékák útján való online 

továbbítására, ami jelentősen kedvező módon befolyásolná a közszolgálati 

műsorszolgáltatók közérdekű küldetésük betöltésére való képességét a digitális korban, és 

hozzájárulna a digitális egységes piac maradéktalan megvalósításához; 

43. a többnyelvűség produktív kezelése tekintetében több erőfeszítést vár el a Bizottságtól a 

digitális egységes piacra vonatkozó stratégia keretében is annak érdekében, hogy az 

európai többnyelvűség tevékeny biztosítására és termékeny alkalmazására szolgáló 

technológiai alapok gyorsabban megvalósíthatók legyenek az oktatás, a film, a kulturális 

örökség, a kutatás és a közigazgatás terén, valamint a munka világában és a vállalkozások 

mindennapjaiban; 

44. üdvözli a Bizottságnak a tanúsított és adatvédelmi jog szerint védett felhőtechnológiák, 

szöveg- és adatbányászat révén megvalósítandó korszerű tudástár közszféra számára 

történő létrehozásával kapcsolatos elképzeléseit; ennek oktatási intézményekben, 
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közkönyvtárakban, levéltárakban való megvalósítása különleges képzési és továbbképzési 

erőfeszítéseket igényel a könyvtári, levéltári és dokumentációs szakmák terén, valamint 

szükségessé teszi a megfelelő többnyelvű hozzáférhetőséget a felhasználók számára; 

45. sürgeti, hogy a digitális egységes piacra vonatkozó stratégia keretében fokozottan 

ellenőrizzék az ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek alkalmazását az oktatási 

intézményekben és a közigazgatásban, miután a forráskódok hozzáférhetősége és 

láthatósága fokozza a hatóságok erőforrásokat kímélő részvételét az együttműködő 

újítások alkalmazására vonatkozó döntésekben; a több nyílt szoftver lehetővé teszi a 

felhasználók digitális készségeinek minősítését, különösen az oktatási intézményekben; 

46. sürgeti az együttműködésen alapuló munkavégzés és kommunikáció digitális formáinak 

nemzeti és nyelvi határokon átnyúló oktatását és alkalmazását – Creative Commons 

engedélyek felhasználásával és továbbfejlesztésével – az oktatás, képzés és továbbképzés 

területén, valamint az állami kutatási létesítményekben, továbbá előmozdítását a 

közbeszerzések terén; 
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Dzhambazki, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Fernando 

Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela 

Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 

Zver, Krystyna Łybacka 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Ilhan 

Kyuchyuk, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels, 

Elisabeth Morin-Chartier, Michel Reimon, Hannu Takkula 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Julia Reid 

 
 


