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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo 

właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

– uwzględniając art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

– uwzględniając Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach 

członkowskich dołączony do traktatu z Amsterdamu zmieniającego Traktat o Unii 

Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnotę Europejską i niektóre związane z nimi 

akty, 

– uwzględniając Konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu 

kulturowego przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, 

Nauki i Kultury (UNESCO) w dniu 20 października 2005 r., 

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 

2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 

marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych))1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie telewizji hybrydowej2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przygotowania do 

nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych3, 

A. mając na uwadze, że digitalizacja wpływa na wszystkie aspekty życia obywateli 

europejskich; mając na uwadze, że sektor kultury i sektor kreatywny, a w szczególności 

przemysł audiowizualny z rosnącą ofertą oraz atrakcyjnymi i dodatkowymi usługami w 

internecie tworzą istotne wartości kulturalne i ekonomiczne, sprzyjają zatrudnieniu, 

wzrostowi i innowacjom w UE; mając na uwadze, że należy szerzej wspierać tę branżę, 

tak aby korzystać z możliwości, jakie daje technologia cyfrowa, rozszerzać grono 

odbiorców i sprzyjać wzrostowi tego sektora; mając na uwadze, że działalność, w ramach 

której w dużym zakresie korzysta się z prawa autorskiego, stanowi znaczną część sektora 

kultury i sektora kreatywnego; 

B. mając na uwadze, że przystępując do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i 

promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, UE – tak jak jej wszystkie państwa 

                                                 
1 Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1. 

2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0329. 

3 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0232. 
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członkowskie – zobowiązała się do dopilnowania, by różnorodność mediów nie zależała 

wyłącznie od ekonomicznych możliwości rynkowych; 

C. mając na uwadze, że techniczna konwergencja mediów stała się w międzyczasie 

rzeczywistością, szczególnie w przypadku systemu radiofonii i telewizji, prasy oraz 

internetu, a europejska polityka w zakresie mediów, kultury i sieci musi niezwłocznie 

dostosować ramy regulacyjne do nowych okoliczności, zapewniając przy tym możliwość 

ustanowienia i egzekwowania jednolitego poziomu regulacji również w odniesieniu do 

nowych uczestników rynku z UE oraz z państw trzecich; 

D. mając na uwadze, że dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) jest 

istotna ze względu na regulację mediów w UE i promocję utworów europejskich; mając 

na uwadze, że powinna się ona bazować na zasadzie neutralności technologicznej i 

gwarantować sprawiedliwe warunki działania oraz lepszy dostęp do treści i usług 

cyfrowych oraz lepszą ich znajdowalność; 

E. mając na uwadze, że w większości państw członkowskich transpozycja art. 13 dyrektywy 

o audiowizualnych usługach medialnych w sprawie promowania utworów europejskich 

przez dostawców usług na żądanie nie ma wystarczająco nakazowego charakteru, aby 

spełnić określony w dyrektywie cel dotyczący różnorodności kulturowej; 

F. mając na uwadze, że sektor kultury i sektor kreatywny zależą od praw autorskich, które 

wymagają skonsolidowanych ram regulacyjnych, aby zagwarantować witalność, 

dystrybucję i różnorodność europejskiej kultury; mając na uwadze, że rosnący wpływ oraz 

czasami dominująca pozycja i ograniczona odpowiedzialność pośredników internetowych 

może zagrażać zrównoważonemu tworzeniu wartości przez autorów i artystów oraz ma 

negatywny wpływ na ich potencjał twórczy; mając na uwadze, że badanie „Territoriality 

and its impact on the financing of audiovisual works” [Terytorialność i jej wpływ na 

finansowanie utworów audiowizualnych] podkreśla istotną rolę licencji terytorialnych 

jeśli chodzi o refinansowanie europejskich filmów; 

1. z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące przyspieszenia dygitalizacji w 

UE i jej inicjatywy zmierzające do uproszczenia transgranicznego dostępu do treści 

cyfrowych; zwraca uwagę na istotną rolę, jaką w społeczeństwie odgrywają nadawcy 

publiczni i usługi cyfrowe, w szczególności w odniesieniu dla ludzi mieszkających na 

obszarach oddalonych i1 osób w trudnej sytuacji; wzywa Komisję, by w skuteczniejszy 

sposób zidentyfikowała konkretne potrzeby sektora kreatywnego w odniesieniu do 

różnych rodzajów treści, twórczości i stosowanych modeli biznesowych oraz by 

uwzględniła je proponując zmiany i rozwiązania; 

2. podkreśla podwójną rolę mediów audiowizualnych, które stanowią dobro kultury i dobro 

gospodarcze; zauważa, że konieczność uregulowania w przyszłości kwestii mediów na 

szczeblu europejskim wynika nie z ograniczonych sposobów transmisji, lecz przede 

wszystkim z konieczności ochrony różnorodności oraz nalega, by dostęp do 

różnorodności i jakości publicystycznej, kulturalnej i językowej nie był zależny od 

sytuacji ekonomicznej danej osoby; 

                                                 
1 Jak określono w programie z Tunisu oraz deklaracji zasad z Genewy Światowego Szczytu Społeczeństwa 

Informacyjnego. 
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3. wzywa Komisję, by w nadchodzącym przeglądzie dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych uwzględniła rozwój technologii i nowe modele biznesowe w świecie 

cyfrowym oraz zmieniające się modele korzystania z tych treści i sposoby dostępu do 

treści audiowizualnych przez ujednolicenie traktowania usług linearnych i nielinearnych i 

wprowadzenie wymogów na szczeblu europejskim minimalnych dla wszystkich 

audiowizualnych usług medialnych, aby zagwarantować ich spójne stosowanie w UE 

przez wszystkie podmioty związane z audiowizualnymi usługami medialnymi, chyba że 

takie treści stanowią niezbędne uzupełnienie treści lub usług innych niż audiowizualne; 

uważa, że ten przegląd powinien koncentrować się na celach społecznych, kulturalnych i 

ekonomicznych oraz na surowych normach ochrony małoletnich, konsumentów i danych 

osobowych oraz promowania różnorodności kulturalnej; uważa, że powinien również 

dążyć do tworzenia zachęt dla inwestycji w treści i platformy audiowizualne w UE oraz 

rozpowszechniania tych treści, promując w ten sposób dostępność europejskich dzieł 

zgodnie z obowiązującym prawem autorskim lub potencjalnymi przyszłymi reformami 

tego prawa; 

4. podkreśla, że zasada kraju pochodzenia zapisana w dyrektywie o audiowizualnych 

usługach medialnych jest nadal niezbędnym warunkiem wstępnym transgranicznego 

oferowania treści audiowizualnych oraz że stanowi ona ważny krok na drodze ku 

wspólnemu rynkowi usług; podkreśla jednak, że nie zapobiega ona osiągnięciu celów 

społecznych i kulturalnych ani nie wyklucza potrzeby dostosowania prawa UE poza 

dyrektywą w o audiowizualnych usługach medialnych do rzeczywistości internetowej i 

cyfrowej, ani potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na przedsiębiorstwa, które oferują 

treści audiowizualne w internecie lub na żądanie i które próbują uchylać się od 

opodatkowania i przestrzegania uregulowań audiowizualnych w niektórych państwach 

członkowskich, przenosząc się do krajów o bardzo niskim poziomie opodatkowania lub 

posiadających słabe uregulowania audiowizualne; 

5. ponownie apeluje do Komisji i państw członkowskich o rozwinięcie pojęcia „usługi 

medialnej”, zdefiniowanego w art. 1 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, 

przy zachowaniu odpowiedniej swobody decyzyjnej państw członkowskich w taki sposób, 

by pojęcie to było w większym stopniu powiązane ze specyfiką i z potencjałem 

oddziaływania ofert, zwłaszcza z ich znaczeniem dla kształtowania i różnorodności opinii 

oraz odpowiedzialności redakcyjnej; 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do równomiernego wdrożenia i skutecznego 

stosowania zakazu wszelkich audiowizualnych usług medialnych w UE w przypadku 

naruszenia godności ludzkiej, nawoływania do nienawiści lub rasizmu; wzywa do 

przedsięwzięcia środków w celu zagwarantowania, że audiowizualne usługi medialne są 

dostępne dla osób w trudnej sytuacji, że unika się wszelkich form dyskryminacji, zgodnie 

z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, we wszystkich rodzajach 

audiowizualnych usług medialnych oraz że wszystkie audiowizualne usługi medialne 

gwarantują w ramach odpowiedzialności redakcyjnej prawo do odpowiedzi; 

7. zauważa, że pośrednicy, platformy internetowe i interfejsy użytkownika, chociaż 

ułatwiają dostęp do treści, mają coraz więcej środków, by oddziaływać na różnorodność; 

stwierdza zatem, że obok polityki konkurencji i aspektów regulacyjnych należy poświęcić 

szczególną uwagę demokratycznemu politycznemu celowi ochrony różnorodności; 

wzywa Komisję, by zdefiniowała pojęcia „platformy internetowej” i „interfejsu 
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użytkownika” oraz dostosowała rolę innych pośredników, nie zagrażając ich potencjałowi 

innowacyjnemu oraz biorąc pod uwagę ich pasywną bądź aktywną rolę; uważa, że 

wszyscy, w tym dostawcy platform internetowych i interfejsów użytkownika, powinni być 

objęci zakresem stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w 

stopniu, w jakim dotyczy ona audiowizualnych usług medialnych; w związku z tym 

podkreśla znaczenie stosowania przepisów mających na celu lepszą znajdowalność 

legalnych treści i informacji, aby wzmocnić wolność mediów, pluralizm i niezależne 

badania, a także zagwarantować przestrzeganie zasady niedyskryminacji, która ma 

podstawowe znaczenie dla ochrony różnorodności językowej i kulturowej; 

8. wzywa do przedsięwzięcia środków na rzecz zapewnienia dostępu do audiowizualnych 

usług medialnych osobom niepełnosprawnym oraz do unikania wszelkich form 

dyskryminacji zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; 

9. podkreśla w tym kontekście, że Komisja powinna kierować się przy tym nadrzędnymi 

celami niedyskryminacji, swobody zawierania umów, otwartego dostępu, znajdowalności, 

neutralności technologicznej i tworzenia sprawiedliwych warunków konkurencji; 

10. domaga się, by audiowizualne usługi medialne użyteczności publicznej lub oddziałujące 

na proces kształtowania opinii publicznej były łatwo dostępne i łatwe do znalezienia przez 

wszystkich użytkowników, szczególnie w sytuacji gdy producenci sprzętu, operatorzy 

sieci, dostawcy treści lub programy agregujące z góry definiują oferowane treści w sposób 

nieuwzględniający prawa użytkownika do określenie /zainstalowania swojej własnej 

kolejności i priorytetów; podkreśla, że aby zagwarantować ideę znajdowalności 

audiowizualnych treści o interesie publicznym, państwa członkowskie mogą wprowadzić 

szczegółowe uregulowania mające na celu ochronę kulturalnej i językowej różnorodności 

informacji, opinii i mediów, ochronę dzieci, młodych ludzi i mniejszości oraz ogólnie 

ochronę konsumenta; 

11. podkreśla, że przyjęcie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych powinno 

spowodować rozluźnienie uregulowań, sprawiedliwe warunki dla konkurencji, większą 

elastyczność, jeśli chodzi o uregulowania ilościowe i dotyczące komunikacji handlowej 

oraz wzmocnienie współregulacji i samoregulacji przez równoważenie praw i 

obowiązków nadawców dzięki horyzontalnemu i przekrojowemu podejściu do mediów, z 

prawami i obowiązkami innych uczestników rynku; uważa, że powinno się dać 

pierwszeństwo zasadzie wyraźnej rozpoznawalności i odróżnienia reklamy od treści 

programu przed zasadą oddzielenia reklamy od programu we wszystkich rodzajach 

mediów; 

12. podkreśla , że aby zwalczać praktykę tzw. „forum shopping” (wybór jurysdykcji pod 

kątem własnego interesu), kraj pochodzenia zysku z reklamy, język usługi oraz 

docelowych odbiorców reklamy i treści powinny być włączone do kryteriów służących 

określaniu uregulowań audiowizualnych, które mają być stosowane do audiowizualnych 

usług medialnych lub kwestionowania pierwotnego określenia właściwego państwa 

członkowskiego; 

13. z żalem zauważa, że wymogi art. 13 dotyczącego promowania utworów europejskich 

przez dostawców usług na żądanie zostały odmiennie wdrożone w wielu państwach 

członkowskich, z czego wynika brak wyraźnie określonych obowiązków i monitorowania, 

co zachęca do wybierania jurysdykcji pod kątem własnego interesu w przypadku usług na 
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żądanie; wzywa zatem Komisję, aby wzmocniła art. 13 przez wprowadzenie połączenia 

jasno określonych wymogów – w tym dotyczących udziału finansowego – z narzędziami 

monitorowania w celu promowania utworów europejskich w ramach usług na żądanie; 

apeluje do Komisji, aby pobudzała legalną ofertę audiowizualnych treści medialnych, 

faworyzując niezależne utwory europejskie; 

14. uważa, że państwa członkowskie powinny mieć obowiązek sporządzania wykazów 

najważniejszych wydarzeń, w tym imprez sportowych i rozrywkowych będących 

przedmiotem powszechnego zainteresowania, oraz przypomina, że obowiązkowe powinno 

być przekazanie tych wykazów do wiadomości Komisji; wydarzenia wymienione w 

wykazie powinny być dostępne i zgodne z obowiązującymi standardami jakości; 

15. wzywa Komisję, by w trakcie przeglądu dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych sprawdziła, na ile uzasadnione i aktualne jest jeszcze stosowanie pkt 6.7 

komunikatu Komisji w sprawie stosowania reguł dotyczących pomocy państwa w 

odniesieniu do nadawców publicznych; 

16. podkreśla, że należy dalej rozwijać legalną internetową ofertę audiowizualną, aby 

poprawić dostęp konsumentów do obszernych i zróżnicowanych treści, z różnymi opcjami 

językowymi i opcjami korzystania z napisów; 

17. wzywa Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) do 

dokładniejszego zbadania kwestii kanałów dystrybucji i form sprzedaży w sieciach 

dostarczania treści i sieciach dystrybucji treści w UE oraz ich wpływu na różnorodność 

mediów; 

18. z perspektywy polityki kulturalnej popiera określony przez Komisję cel przyspieszenia 

rozbudowy sieci szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, i opowiada się za 

wspieraniem publicznych sieci Wi-Fi w dużych i małych gminach, ponieważ zapewni to 

infrastrukturę niezbędną do ich przyszłego funkcjonowania zarówno pod względem 

integracji społecznej i kulturowej, jak i nowoczesnych procesów edukacyjnych i 

informacyjnych, czy też turystyki i regionalnego sektora kultury; 

19. odnotowuje zawarcie traktatu z Marrakeszu, który ułatwi osobom słabowidzącym dostęp 

do książek, oraz zachęca do jego szybkiej ratyfikacji; 

20. zwraca się do Komisji, by w celu poprawy dostępu do informacji i dóbr kultury 

niezwłocznie sporządziła wniosek dotyczący obniżenia stawek podatku VAT na prasę, 

wydawnictwa cyfrowe, książki i publikacje internetowe zgodnie z podjętymi 

zobowiązaniami; 

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustawowego zagwarantowania integralności 

treści cyfrowych, a w szczególności do zakazania stosowania techniki płynnego 

przechodzenia lub skalowania tej oferty przez podmioty trzecie przy użyciu treści lub 

innych usług, o ile nie zostanie to jednoznacznie zainicjowane przez użytkownika, a w 

przypadku treści, których nie można zaliczyć do komunikacji indywidualnej, 

zatwierdzone przez dostawcę treści; zwraca uwagę, że konieczne jest również 

wyeliminowanie nieupoważnionego dostępu do treści lub nadawanego sygnału dostawcy 

przez podmioty trzecie, a także nieupoważnionego dekodowania tych treści lub sygnału, 

korzystania z nich lub ich rozpowszechniania; 
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22. podkreśla, że prawo autorskie jest istotną bazą ekonomiczną dla kreatywności, 

zatrudnienia i innowacji oraz gwarantem różnorodności kulturalnej oraz że podstawowe 

znaczenie ma umożliwianie europejskiemu sektorowi kreatywnemu i sektorowi kultury 

konkurowania w skali globalnej; podkreśla, że konieczne są dalsze wysiłki w dziedzinie 

praw autorskich mające na celu zapewnienie równowagi między wszystkimi kluczowymi 

podmiotami oraz że każdy przegląd prawa autorskiego powinien zagwarantować 

odpowiednią ochronę sprzyjającą inwestycjom oraz wzrostowi sektora kreatywnego i 

sektora kultury, a jednocześnie usuwać brak pewności prawa i niespójności negatywnie 

wpływające na funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego; apeluje do Komisji o 

dokonanie w razie konieczności przeglądu ram regulacyjnych w dziedzinie prawa 

autorskiego, aby uzyskać lepszy dostęp obywateli europejskich do treści twórczych oraz 

zachęcać europejskich naukowców, placówki edukacyjne i instytucje zajmujące się 

dziedzictwem kulturowym oraz sektor kreatywny do dostosowania działalności do 

wymogów epoki cyfrowej; podkreśla, że należy zaproponować właściwe wynagrodzenie 

za wykorzystanie utworów objętych prawem autorskim, a żadne z rozwiązań w tej kwestii 

nie powinno zniechęcać do korzystania z usług świadczonych przez legalnych 

dostawców; przypomina, że technologie cyfrowe przedefiniowały łańcuch wartości w 

sektorze kultury, przede wszystkim z korzyścią dla pośredników i często ze szkodą dla 

twórców; wzywa Komisję do zbadania zakresu i wpływu takich zmian oraz 

zaproponowania środków na rzecz lepszego wynagrodzenia dla autorów i artystów na 

poziomie europejskim; podkreśla, że wszelkie poddane przeglądowi uregulowania 

powinny sprostać przyszłym wyzwaniom i powinny być neutralne technologicznie, oparte 

na dowodach i wnikliwie ocenione zgodnie z celem Komisji w zakresie lepszego 

stanowienia prawa, biorąc również pod uwagę różnice między środowiskiem analogowym 

a cyfrowym; 

23. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję Europejską ambitny zamiar poprawy 

transgranicznego dostępu do treści cyfrowych dzięki łatwiejszemu udostępnianiu praw, 

biorąc pod uwagę nowe możliwości w zakresie wynagrodzeń w związku z dygitalizacją, 

oraz większej pewności prawa; podkreśla, że minimalne normy w zakresie wyjątków i 

ograniczeń prawa autorskiego oraz w stosownych przypadkach dalsza harmonizacja to 

kluczowe aspekty zwiększania pewności prawa, które powinny w miarę możliwości 

uwzględniać specyfikę kulturową; podkreśla, że transgraniczna dostępność nie powinna 

utrudniać procesu finansowania treści ani usług oraz powinna przestrzegać różnorodności 

kulturowej i językowej i postrzegać je jako wartość samą w sobie; podkreśla, że sektor 

audiowizualny należy zachęcać do rozwoju innowacyjnych rozwiązań licencyjnych, aby 

dopasować modele ich finansowania do ery cyfrowej; 

24. podkreśla, że działalność zawodowa oraz modele biznesowe oparte na łamaniu praw 

autorskich są poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego 

oraz wzywa do przyjęcia ogólnounijnego podejścia w celu zagwarantowania, że nikt nie 

będzie odnosił korzyści z zamierzonego łamania praw autorskich; 

25. wzywa Komisję, by wspierała możliwość przenoszenia oraz interoperacyjność, aby 

pobudzać swobodny przepływ nabytych zgodnie z prawem i zgodnie z prawem 

udostępnionych treści lub usług w całej UE oraz dostępność i transgraniczne 

funkcjonowanie abonamentów, pamiętając że niektóre modele ekonomiczne są oparte na 

terytorialności praw w Europie, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania produkcji 

audiowizualnej oraz w szczególności z góry finansowanych produkcji filmowych, co 
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pozwala na dużą różnorodność kulturalną; podkreśla, że zasada terytorialności nie stoi w 

sprzeczności ze środkami służącymi wspieraniu możliwości przenoszenia treści; uważa, 

że nadal powinno być możliwe korzystanie z licencji ogólnoeuropejskich, ze powinno się 

je wprowadzać na zasadzie dobrowolności, przeprowadzając wcześniej ocenę 

oddziaływania; podkreśla, że takie licencje nie mogą zastąpić terytorialności, a modele 

finasowania utworów audiowizualnych opierają się na krajowych modelach licencyjnych 

dostosowanych do specyfiki rynków krajowych; wzywa w związku z art. 118 TFUE do 

dalszego rozwoju ogólnounijnego zarządzania prawami oraz nadania mu 

atrakcyjniejszego charakteru; 

26. uważa, że potrzebne jest wyjaśnienie terminu „nieusprawiedliwione blokowanie 

geograficzne”, z uwzględnieniem konsultacji; przypomina, że istnieją okoliczności, które 

wymagają blokowania geograficznego, w szczególności biorąc pod uwagę aspekt 

różnorodności kulturowej, w odniesieniu do której takie blokowanie jest często 

narzędziem zapobiegającym monopolizacji rynku; zauważa, że ograniczenia terytorialne 

wydają się konieczne w przypadkach, w których koszty związane z transgranicznym 

oferowaniem treści lub usług nie są pokryte i gdzie nie jest możliwe refinansowanie; 

27. wzywa Komisję, by po konsultacji z zainteresowanymi stronami zoptymalizowała okna 

dystrybucji medialnej, aby przyspieszyć udostępnianie treści audiowizualnych, 

jednocześnie korzystając z systemów finansowania treści audiowizualnych zachowała 

stabilne pierwsze i drugie okno dystrybucji; 

28. wzywa państwa członkowskie, aby poszerzyły zakres stosowania wyjątku dotyczącego 

cytowania, nie naruszając autorskich praw osobistych, tak by wyjątek ten obejmował 

krótkie cytaty audiowizualne wykorzystywane do celów innych niż reklamowe i 

polityczne, pod warunkiem że autorstwo wykorzystywanego utworu jest jasno wskazane 

oraz że wykorzystywanie cytatu nie stoi w sprzeczności ze zwykłym wykorzystywaniem 

utworu i nie narusza uzasadnionych interesów autorów; 

29. wzywa do dalszego dialogu między twórcami, podmiotami prawa autorskiego i 

pośrednikami, aby nawiązać wzajemnie korzystną współpracę w ramach której prawa 

autorskie są chronione, a która jednocześnie umożliwia innowacyjne metody twórcze i 

zachęca do ich stosowania; wzywa Komisję do podjęcia dalszych kroków w celu 

unowocześnienia prawa autorskiego w celu dostarczania i rozwoju nowych 

innowacyjnych form licencji, bardziej skutecznych jeśli chodzi o wykorzystanie treści 

twórczych w internecie, a zatem uwzględniających również możliwość zbiorowego 

udzielania licencji; 

30. uważa, że koncepcja prawna przedstawiona w dyrektywie 93/83/EWG, po 

przeprowadzeniu dalszej oceny , może zwiększyć transgraniczny dostęp do zgodnych z 

prawem treści i usług w internecie na jednolitym rynku cyfrowym bez kwestionowania 

zasad swobody zawierania umów, odpowiednich wynagrodzeń dla autorów i artystów 

oraz terytorialnego charakteru wyłącznych praw oraz z zadowoleniem przyjmuje 

inicjatywę Komisji dotyczącą przeprowadzenia konsultacji publicznych w sprawie 

dyrektywy 93/83/EWG;  

31. podkreśla, że należy zająć się problematycznymi granicami między prawem do 

zwielokrotniania utworów a prawem do publicznego udostępniania utworów; podkreśla, 

że należy doprecyzować koncepcję „publicznego udostępniania” w świetle niedawnego 
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orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; podkreśla, że potrzebna jest 

wspólna definicja „domeny publicznej” w celu zapewnienia szerokiego upowszechniania 

treści kulturowych w całej UE; 

32. apeluje o wprowadzenie obowiązkowych ograniczeń i wyjątków przewidzianych w 

obowiązującym prawie autorskim, na przykład w dziedzinie edukacji, badań naukowych, 

bibliotek i muzeów, w celu umożliwienia szerszego upowszechniania treści kulturowych 

w całej UE, przy jednoczesnym uwzględnieniu wolności wypowiedzi i informacji, 

wolności sztuki i nauki oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej; 

33. podkreśla, że aby osiągnąć rzeczywisty jednolity rynek cyfrowy w Europie oraz 

umożliwić obywatelom, w tym osobom w trudnej sytuacji, pełne wykorzystanie nowych 

technologii cyfrowych, potrzebne są dalsze starania na rzecz poprawy umiejętności 

korzystania z mediów; zwraca się zatem do państw członkowskich o uznanie znaczenia 

edukacji medialnej, o włączenie nabywania umiejętności cyfrowych do szkolnych 

programów nauczania oraz o poprawę koniecznego wyposażenia technicznego; w tym 

kontekście podkreśla znaczenie odpowiedniego szkolenia nauczycieli w zakresie 

umiejętności cyfrowych, skutecznego sposobu przekazywania tych umiejętności oraz 

sposobu wykorzystywania tych umiejętności do ogólnego wspomagania procesu 

nauczania; 

34. podkreśla, że umiejętność samodzielnego i krytycznego korzystania z mediów wchodzi w 

zakres ponadpokoleniowego uczenia się przez całe życie, które tak jak rozwój mediów 

podlega stałym zmianom i należy do kluczowych kwalifikacji; podkreśla, że dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia ma zasadnicze znaczenie dla podwyższenia 

profesjonalizmu w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Europie oraz 

zaspokojenia rosnącego w UE zapotrzebowania na specjalistów o wysokich 

umiejętnościach cyfrowych, w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

określenia podstawy dotyczącej wzajemnego uznawania umiejętności i kwalifikacji 

cyfrowych dzięki ustanowieniu europejskiego certyfikatu lub systemu stopni na wzór 

europejskiego system opisu kształcenia językowego; podkreśla, że potrzebne są dalsze 

wysiłki na rzecz doskonalenia umiejętności obywateli w zakresie korzystania z mediów, 

oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wspierały rozwijanie przez obywateli 

UE – w szczególności osoby w trudnej sytuacji – umiejętności w zakresie korzystania z 

mediów, poprzez inicjatywy i skoordynowane działania; proponuje, by umiejętność 

korzystania z internetu na stałe włączyć do starań na rzecz zwiększenia umiejętności w 

zakresie korzystania z mediów; 

35. uważa za niezbędne przyjęcie przez Komisję i państwa członkowskie dwukierunkowego 

podejścia do kwestii kompetencji i zdolności cyfrowych dzięki inwestycjom w programy 

kształcenia w obszarze cyfrowym i infrastrukturą cyfrową oraz w integrację treści i metod 

cyfrowych w obowiązujących programach szkolnych; zaleca stały nacisk na lepszą 

ochronę dzieci w internecie dzięki przejrzystym środkom samoregulacji zgodnie – w 

stosownych przypadkach – z obowiązującym prawem krajowym i unijnym, apeluje do 

Komisji i państw członkowskich o stworzenie oferty dla wszystkich pokoleń, aby 

wspierać adekwatne i autonomiczne radzenie sobie z nadmiarem informacji oraz o 

większe inwestycje w tworzenie europejskich sieci edukacji w zakresie korzystania z 

mediów, promowanie wymiany najlepszych praktyk oraz zagwarantowanie widoczności 

w Europie inicjatyw krajowych, regionalnych, a nawet lokalnych; 



 

AD\1076190PL.doc 11/13 PE565.210v02-00 

 PL 

36. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania badań nad wpływem 

mediów cyfrowych na zdolności poznawcze, nad skutecznymi metodami samokontroli i 

nad sukcesem cyfrowego uczenia się opartego na zabawie; 

37. podkreśla, że decydującą kulturową podstawą europejskiego jednolitego rynku cyfrowego 

jest żywa różnorodność językowa i rosnąca wielojęzyczność; uważa, że cyfrowe 

wspieranie różnorodności językowej połączone ze zwiększeniem jej dostępności oraz 

promowaniem i zapewnieniem kompetencji będzie stanowić podstawowy warunek 

wstępny umożliwiający społecznie zrównoważony rozwój jednolitego rynku cyfrowego; 

oczekuje, że w odniesieniu do skutecznego postępowania w przypadku wielojęzyczności 

Komisja poczyni większe wysiłki na rzecz szybszego wdrożenia technologicznej 

podstawy aktywnego wsparcia wykorzystywania europejskiej wielojęzyczności w 

dziedzinie oświaty, filmu, dziedzictwa kulturowego i badań naukowych, w instytucjach 

publicznych oraz w codziennym życiu zawodowym i codziennym życiu przedsiębiorstw; 

38. podkreśla znaczenie zasady terytorialności dla np. europejskiej kultury filmowej i domaga 

się, aby modele finasowania utworów audiowizualnych, bazujące na krajowych modelach 

licencyjnych, nie zostały zniszczone przez obowiązkowe licencje paneuropejskie; 

podkreśla, że należy natomiast promować możliwość transgranicznego przenoszenia treści 

nabytych zgodnie z prawem; 

39. wzywa Komisję do zapewnienia poszanowania zasad neutralności internetu, co jest 

niezbędne w kontekście konwergencji mediów; 

40. podkreśla, że zapewnienie wysokiego stopnia neutralności sieci stanowi jeden z głównych 

elementów sprawiedliwej pod względem społecznym strategii jednolitego rynku 

cyfrowego i nie należy z niego częściowo rezygnować na rzecz krótkoterminowego celu 

zniesienia opłat roamingowych; 

41. przypomina, że należy zapewnić odpowiednią równowagę praw i interesów 

poszczególnych kategorii podmiotów prawa autorskiego i użytkowników treści objętych 

ochroną z tytułu prawa autorskiego; 

42. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji przeprowadzenia publicznych konsultacji 

na temat dyrektywy 93/83/EWG w sprawie przekazu satelitarnego i retransmisji drogą 

kablową, by zbadać możliwość rozszerzenia zakresu dyrektywy na komunikację online 

związaną z dziełami audiowizualnymi za pośrednictwem przesyłania strumieniowego i 

platform wideo na żądanie, które w znacznym stopniu wykorzystywałyby możliwości 

usług publicznego przekazu w zakresie wypełniania publicznej misji w erze cyfrowej i 

przyczyniania się do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego; 

43. oczekuje, że w odniesieniu do skutecznego postępowania w przypadku wielojęzyczności 

Komisja poczyni – również w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego – większe 

wysiłki na rzecz szybszego wdrożenia technologicznej podstawy aktywnej ochrony i 

wydajnego wykorzystywania europejskiej wielojęzyczności w dziedzinie oświaty, filmu, 

dziedzictwa kulturowego i badań naukowych, w instytucjach publicznych oraz w 

codziennym życiu zawodowym i codziennym życiu przedsiębiorstw; 

44. z zadowoleniem przyjmuje rozważania Komisji dotyczące stworzenia nowych systemów 

magazynów wiedzy przy użyciu certyfikowanych i bezpiecznych pod względem ochrony 



 

PE565.210v02-00 12/13 AD\1076190PL.doc 

PL 

danych technologii chmury oraz eksploracji tekstów i danych dla sektora publicznego; 

uważa, że stosowanie takich technologii w instytucjach oświatowych, bibliotekach 

publicznych i archiwach wymaga szczególnych wysiłków w zakresie szkolenia w 

sektorach zawodowych bibliotekoznawstwa, archiwizacji i dokumentacji, a także 

odpowiedniej dostępności dla użytkowników w wielu językach; 

45. wzywa do przeglądu – w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego – 

wykorzystywania wolnego i otwartego oprogramowania w instytucjach oświatowych i w 

administracji publicznej, ponieważ dostępność i widoczność kodów źródłowych zwiększa 

współdecydowanie sektora publicznego o stosowaniu innowacji opartych na współpracy, 

co pozwala oszczędzać zasoby; jest zdania, że bardziej powszechne stosowanie otwartego 

oprogramowania może przyczynić się do rozwoju kompetencji cyfrowych u 

użytkowników, zwłaszcza w instytucjach oświatowych; 

46. apeluje, aby w ramach kształcenia i szkolenia oraz w publicznych instytucjach naukowych 

nauczać o cyfrowych formach współpracy i wspólnej komunikacji oraz stosować je i 

wspierać w przetargach – przy zastosowaniu i dalszym rozwoju licencji CC – ponad 

granicami państwowymi i językowymi. 
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