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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competente în fond, includerea 

următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre la 

Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a 

tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a altor acte conexe, 

– având în vedere Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, 

adoptată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) la 

20 octombrie 2005, 

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 

martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege 

sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-

media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la televiziunea conectată 

(„Connected TV“)2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la pregătirea pentru 

convergența deplină a lumii audiovizuale3, 

A. întrucât digitalizarea afectează toate aspectele vieții cetățenilor europeni; întrucât 

industriile culturale și creative, mai ales industria audiovizuală cu ofertele sale tot mai 

numeroase de servicii atractive și complementare online creează o însemnată valoare 

culturală și economică, locuri de muncă, creștere economică și inovare în UE; întrucât 

acest sector ar trebui să se bucure de o susținere mai largă în efortul său de a valorifica 

oportunitățile digitale, de a-și mări audiența și de a promova creșterea; și întrucât 

activitățile care utilizează intensiv drepturile de autor reprezintă o parte semnificativă a 

sectorului cultural și creativ; 

B. întrucât, prin aderarea la Convenția UNESCO asupra protecției și promovării diversității 

expresiilor culturale, UE, pe lângă toate statele sale membre, s-a angajat să asigure, în 

mod eficace, faptul că diversitatea mass-media nu depinde doar de oportunitățile 

economice de pe piață; 

C. întrucât convergența tehnică a mass-media a devenit realitate, în special în ceea ce 

privește sistemul de radiodifuziune, presa și internetul, și întrucât politica europeană în 

                                                 
1 JO L 95, 15.4.2010, p. 1. 

2  Texte adoptate, P7_TA(2013)0329. 

3  Texte adoptate, P7_TA(2014)0232. 
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domeniul mass-media, al culturii și al rețelelor trebuie să adapteze urgent cadrul de 

reglementare la noile realități, garantând posibilitatea de a elabora și aplica un nivel de 

reglementare uniform și în ceea ce privește noii participanți la piață din UE și din țări 

terțe; 

D. întrucât Directiva privind serviciile media audiovizuale (DSMAV) este importantă pentru 

reglementarea media din UE, precum și pentru promovarea creațiilor europene; întrucât ar 

trebui să se bazeze pe principiul neutralității tehnologice, asigurând condiții de concurență 

echitabile și facilitând accesul la conținut digital și servicii digitale; 

E. întrucât, în unele state membre, transpunerea articolului 13 din Directiva DSMAV privind 

promovarea operelor europene de către serviciile la cerere nu este destul de prescriptivă 

pentru a îndeplini obiectivul diversității culturale menționat în directivă; 

F. întrucât industriile culturale și creative depind de drepturile de autor, ceea ce presupune un 

cadru de reglementare consolidat care să asigure vitalitatea, difuzarea și diversitatea 

culturii europene; întrucât puterea din ce în ce mai mare și uneori poziția dominantă și 

răspunderea limitată a intermediarilor de pe internet îi pot împiedica pe autori și artiști să 

câștige în mod sustenabil de pe urma muncii lor și au un efect negativ asupra potențialului 

lor creativ; întrucât studiul recent intitulat „Teritorialitatea și efectele sale asupra finanțării 

operelor audiovizuale” subliniază rolul important al licențelor teritoriale pentru 

refinanțarea filmelor europene; 

1. salută propunerea Comisiei de a accelera digitalizarea în UE și inițiativele sale menite să 

simplifice accesul transfrontalier la conținut digital; subliniază rolul important pe care îl 

joacă posturile publice de radiodifuziune și serviciile digitale pentru populație, mai ales 

pentru persoanele din zone periferice și persoanele vulnerabile1; solicită Comisiei să 

identifice mai bine nevoile specifice ale sectorului creativ în ceea ce privește diferitele 

tipuri de conținut, creații și modele de afaceri folosite și să țină cont de ele atunci când 

propune modificări și soluții; 

2. subliniază caracterul dual al mediilor audiovizuale ca bunuri culturale și economice; 

constată că necesitatea unei reglementări la nivel european a mass-media în viitor nu se 

datorează unei lipse a canalelor de comunicare, ci mai ales nevoii de a asigura diversitatea 

și afirmă insistent ca accesul la diversitate și calitate în domeniul cultural, lingvistic și 

media nu ar trebui să depindă de posibilitățile materiale ale fiecăruia; 

3. solicită Comisiei ca, cu ocazia viitoarei revizuiri a Directivei DSMAV, să țină seama de 

schimbările tehnologice și de noile modele de afaceri din lumea digitală, precum și de 

schimbările în preferințele de vizualizare și de noile modalități de accesare a conținutului 

audiovizual, prin alinierea serviciilor liniare și neliniare prin stabilirea unor cerințe 

minime la nivel european pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, pentru a 

asigura aplicarea consecventă în UE de către toți operatorii din domeniul serviciilor mass-

media audiovizuale, cu excepția cazului când un asemenea conținut este o completare 

indispensabilă a unor conținuturi sau servicii care nu sunt de natură audiovizuală; 

consideră că această revizuire ar trebui să se axeze pe obiective sociale, culturale și 

                                                 
1  Definiție după Agenda de la Tunis și Declarația de principii de la Geneva de la summitul mondial privind 

societatea informațională. 
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economice, precum și pe standarde ridicate de protecție a minorilor, consumatorilor și 

datelor cu caracter personal și de promovare a diversității culturale; consideră că ar trebui 

să urmărească, de asemenea, stimularea investițiilor în conținut și platforme audiovizuale 

în UE și în diseminarea conținutului respectiv, promovând astfel accesibilitatea creațiilor 

europene, în concordanță cu legislația în vigoare privind drepturile de autor și cu 

potențialele reforme viitoare ale acesteia; 

4. subliniază că principiul țării de origine din DSMAV continuă să fie o precondiție esențială 

pentru furnizarea de conținuturi audiovizuale dincolo de granițele teritoriale și reprezintă o 

piatră de hotar în realizarea unei piețe comune a serviciilor; subliniază că acest lucru nu 

împiedică realizarea obiectivelor sociale și culturale și că nu exclude necesitatea de a 

adapta legislația UE în afară de Directiva DSMAV la realitățile internetului și mediului 

digital, precum și de a acorda o atenție deosebită companiilor care oferă conținut 

audiovizual online sau la cerere și care încearcă să se sustragă impozitării și 

reglementărilor în domeniul audiovizualului în anumite state membre, stabilindu-se în țări 

cu impozite foarte scăzute sau reglementări laxe în domeniul audiovizualului; 

5. solicită încă o dată Comisiei și statelor membre să dezvolte conceptul de serviciu mass-

media definit la articolul 1 din Directiva serviciilor mass-media audiovizuale în așa fel 

încât, pe lângă menținerea unei marje de discreție adecvate la nivelul statelor membre, 

acesta să fie asociat mai mult cu specificul și potențialul de influență sociopolitică al 

serviciilor și, în special, cu importanța acestora pentru formarea și diversitatea opiniilor și 

cu responsabilitatea editorială; 

6. solicită Comisiei și statelor membre să implementeze, totodată, și să trateze cu eficiență 

interzicerea oricărui serviciu media audiovizual în UE în caz de încălcare a demnității 

umane, incitare la ură sau rasism; solicită luarea de măsuri pentru ca serviciile media 

audiovizuale să fie accesibile pentru persoanele vulnerabile și să se evite orice formă de 

discriminare, conform articolului 21 din Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, în cazul tuturor tipurilor de servicii mass-media audiovizuale și pentru ca toate 

serviciile mass-media audiovizuale cu răspundere editorială să garanteze dreptul la 

replică; 

7. constată că intermediarii, platformele online și interfețele cu utilizatorii, deși înlesnesc 

accesul la conținut, dispun tot mai mult de mijloacele de a influența diversitatea; de aceea, 

trage concluzia că, pe lângă politica în domeniul concurenței și aspectele normative, 

obiectivul politic democratic de a asigura diversitatea merită o atențiedeosebită: solicită 

Comisiei să definească termenii „platformă online” și „interfață cu utilizatorul” și să 

stabilească rolul altor intermediari fără a submina potențialul lor inovator și ținând seama 

de rolul lor activ sau pasiv; consideră că toată lumea, inclusiv furnizorii de platforme 

online și interfețe cu utilizatorii, ar trebui să se supună Directivei DSMAV în măsura în 

care se referă la un serviciu media audiovizual; subliniază, în această privință, importanța 

aplicării unor norme care să urmărească o mai bună accesibilitate a conținutului și 

informațiilor legale, pentru a consolida libertatea media, pluralismul acesteia și cercetarea 

independentă, precum și pentru a garanta respectarea principiului nediscriminării, esențial 

pentru prezervarea diversității lingvistice și culturale; 

8. solicită măsuri care să facă serviciile media audiovizuale accesibile pentru persoanele cu 

dizabilități și să se evite orice formă de discriminare, conform articolului 21 din Carta 
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Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 

9. subliniază că, în acest context, Comisia ar trebui să se ghideze după obiectivele superioare 

ale nediscriminării, libertății contractuale, accesului liber, posibilității de găsire, 

neutralității tehnologice, neutralității rețelei, transparenței și asigurării condițiilor de 

concurență echitabile; 

10. cere ca serviciile mass-media audiovizuale de interes public sau cu impact asupra 

procesului de formare a opiniei publice să fie ușor accesibile și ușor de găsit pentru toți 

utilizatorii, mai ales dacă aceștia sunt expuși la conținut predefinit de producătorii de 

echipamente, operatorii de rețea, furnizorii de conținut sau alți agregatori de o manieră 

care nu respectă autonomia utilizatorilor de a-și stabili/instala propria ordine și propriile 

priorități; subliniază că pentru a găsi mai ușor conținutul audiovizual de interes public, 

statele membre pot introduce norme specifice menite să păstreze diversitatea culturală și 

lingvistică și varietatea informațiilor, opiniilor și mediilor, protecția copiilor, tinerilor și 

minorităților și protecția consumatorilor în general; 

11. subliniază că o adaptare a Directivei DSMAV ar trebui să creeze o relaxare a 

reglementărilor, condiții echitabile de concurență, mai multă flexibilitate în privința 

normelor de comunicare cantitative și comerciale și o întărire a co- și autoreglementării 

punând în balanță drepturile și obligațiile posturilor de radiodifuziune printr-o abordare 

normativă orizontală și inter-media cu cele ale altor participanții la piață; consideră că 

principiului recognoscibilității și diferențierii între publicitate și conținut ar trebui să i se 

dea prioritate în fața principiului separării publicității și programelor în toate formele de 

media; 

12. subliniază că pentru a combate practica căutării instanței celei mai favorabile, țara de 

origine a profiturilor din publicitate, limba serviciului și publicul vizat de publicitate și de 

conținut ar trebui considerate ca făcând parte din criteriile pentru determinarea 

reglementării din domeniul audiovizualului care trebuie aplicată în cazul serviciilor media 

audiovizuale sau pentru contestarea statului membru competent stabilit inițial; 

13. regretă faptul că cerințele articolului 13 privind promovarea operelor europene de către 

serviciile la cerere au fost aplicate în mod diferit de către multe state membre, ceea ce a 

determinat absența unor obligații clare și a monitorizării, încurajând, astfel, practica 

căutării instanței celei mai favorabile în cazul serviciilor la cerere; de aceea, solicită 

Comisiei Europene să înăsprească articolul 13, prin introducerea unei combinații de 

cerințe clare, inclusiv o contribuție financiară și a unor instrumente de monitorizare pentru 

promovarea operelor europene de către serviciile la cerere; invită insistent Comisia să 

stimuleze oferta legală de conținuturi media audiovizuale, prin favorizarea operelor 

europene independente; 

14. consideră că statele membre ar trebui să fie obligate să introducă o listă de evenimente 

majore, inclusiv evenimente sportive sau de divertisment, care sunt de interes general, și 

reamintește că notificarea Comisiei Europene în legătură cu această listă este obligatorie; 

evenimentele listate ar trebui să fie accesibile și conforme cu standardele de calitate 

dominante; 

15. solicită Comisiei ca, în cadrul unei revizuiri a Directivei DSMAV, să verifice în ce măsură 

este util și pertinent să se insiste asupra menținerii punctului 6.7 din Comunicarea 
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Comisiei cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor publice de 

radiodifuziune; 

16. subliniază că oferta audiovizuală legală online ar trebui mai mult dezvoltată, pentru a 

crește accesibilitatea unui conținut larg și divers pentru consumatori, cu o varietate de 

opțiuni lingvistice și de subtitrare. 

17. solicită OAREC să examineze mai îndeaproape canalele de distribuție și formele de 

comercializare utilizate de rețelele de furnizare și de distribuție a conținuturilor în UE, 

precum și influența acestora asupra diversității mass-media; 

18. sprijină, din perspectivă culturală, obiectivele Comisiei, de accelerare a implementării 

benzii largi, în special în zonele rurale, și pledează pentru promovarea rețelelor WLAN în 

comunele mici și mari, deoarece această orientare spre infrastructură este indispensabilă 

atât pentru integrarea socială și culturală, cât și pentru procesele educaționale și de 

informare moderne, dar și pentru turism și economia culturală regională. 

19. ia act de încheierea Tratatului de la Marrakesh, care va facilita accesul persoanelor cu 

deficiențe de vedere la cărți și încurajează o ratificare rapidă a acestuia; 

20. invită Comisia să prezinte, pentru a îmbunătăți accesul la informații și bunuri culturale, în 

conformitate cu angajamentele asumate și într-un termen cât mai scurt, o propunere de 

reducere a TVA pentru presă, editarea digitală, cărțile și publicațiile online; 

21. solicită Comisiei și statelor membre să asigure prin legiferare integritatea conținuturilor 

digitale și să interzică în special diluarea sau ierarhizarea acestor oferte de către terți cu 

conținuturi sau alte servicii, atâta timp cât aceasta nu a fost inițiată în mod expres de 

utilizator și, în cazul conținuturilor care nu sunt destinate comunicării individuale, a fost 

autorizată de furnizorul de conținut; subliniază că accesul neautorizat la conținuturile sau 

semnalele de radiodifuziune ale unui furnizor de către terți, precum și decriptarea, 

utilizarea sau difuzarea neautorizată a acestora trebuie, de asemenea, prevenite; 

22. subliniază că legislația privind drepturile de autor este o bază economică importantă 

pentru creativitate, ocuparea forței de muncă și inovare și că este esențial să se permită 

sectoarelor creative și culturale ale Europei să concureze la nivel mondial; subliniază 

faptul că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se ajunge la un echilibru între toți 

actorii esențiali și că orice revizuire în domeniul drepturilor de autor ar trebui să asigure o 

protecție adecvată care să stimuleze investițiile și creșterea în sectorul creativ și cultural, 

eliminând totodată insecuritatea și incoerențele juridice, care afectează negativ 

funcționarea pieței unice digitale; solicită insistent Comisiei să revizuiască, dacă este 

cazul, cadrul reglementar în domeniul drepturilor de autor pentru a facilita accesul 

cetățenilor europeni la conținuturile creative și a stimula cercetătorii, instituțiile de 

învățământ și instituțiile patrimoniul cultural din Europa să-și adapteze activitățile la era 

digitală; subliniază că cei care profită de exploatarea operelor protejate prin drepturi de 

autor trebuie să plătească o remunerare adecvată și că orice soluții în această privință nu ar 

trebui să descurajeze folosirea distribuitorilor legali; reamintește că tehnologiile digitale 

au redefinit lanțul valoric în sectorul cultural, cel mai mult în beneficiul intermediarilor și 

adesea în dezavantajul autorilor; solicită Comisiei să investigheze amploarea și impactul 

acestor măsuri și să propună măsuri pentru o mai bună remunerare a autorilor și artiștilor 

la nivel european; subliniază că orice dispoziții revizuite trebuie să treacă testul viitorului 
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și să fie neutre din punct de vedere tehnologic, bazate pe fapte și evaluate temeinic în 

conformitate cu obiectivul Comisiei de îmbunătățire a legiferării, ținând seama, totodată, 

de diferențele dintre mediile digital și analogic; 

23. salută ambiția Comisiei Europene de a îmbunătăți accesul transfrontalier la conținuturi 

digitale prin facilitarea achitării drepturilor, ținând cont de noile posibilități de remunerare 

oferite de digitalizare, și prin crearea unei securități juridice mai mari; subliniază că 

standardele minime în privința excepțiilor și limitărilor și, unde se poate, mai multă 

armonizare, sunt aspecte cheie pentru a întări securitatea juridică și ar trebui, ori de câte 

ori este posibil, să țină cont de specificitățile culturale; subliniază că accesul 

transfrontalier nu ar trebui să stânjenească procesul de finanțare a conținutului sau 

serviciilor și ar trebui să respecte diversitatea culturală și lingvistică ca pe o bogăție 

culturală; subliniază că industria audiovizuală trebuie încurajată să dezvolte soluții 

inovatoare de acordare a licențelor pentru a-și adapta modelele de finanțare la era digitală; 

24. subliniază că activitățile profesionale sau modelele de afaceri bazate pe încălcarea 

drepturilor de autor sunt o amenințare serioasă pentru funcționarea pieței unice digitale și 

se pronunță pentru o abordare la nivelul UE pentru a garanta că nimeni nu profită de pe 

urma încălcării intenționate a dreptului de autor; 

25. solicită Comisiei să încurajeze portabilitatea și interoperabilitatea pentru a încuraja libera 

circulație a conținutului sau serviciilor achiziționate și comercializate legal în întreaga UE, 

precum și accesibilitatea și funcționalitatea transfrontalieră a abonamentelor, respectând, 

totodată, ideea că unele modele economice se bazează pe teritorialitatea drepturilor în 

Europa, mai ales în privința finanțării producțiilor audiovizuale și în special a producțiilor 

cinematografice prefinanțate, care permit o diversitate culturală solidă; subliniază că nu 

există nicio contradicție între principiul teritorialității și măsurile de promovare a 

portabilității conținuturilor; consideră că licențele paneuropene rămân o opțiune, cu 

condiția să fie introduse pe bază voluntară și precedate de un studiu de impact; subliniază 

că aceste licențe nu pot înlocui teritorialitatea și că modelele de finanțare a creațiilor 

audiovizuale se bazează pe modele naționale de acordare a licențelor pliate pe 

caracteristicile piețelor naționale; solicită, în contextul articolului 118 din TFUE, ca 

gestionarea drepturilor la nivelul UE să fie promovată și să fie făcută mai atrăgătoare; 

26. consideră că ar trebui clarificat ce anume constituie o „geoblocare nejustificată” în urma 

unei consultări; reamintește că există configurații care fac necesară geoblocarea, mai ales 

prin prisma diversității culturale, în raport cu care reprezintă un instrument de prevenire a 

monopolizării pieței; constată că limitarea teritorială pare să fie necesară acolo unde 

costurile aferente furnizării transfrontaliere de conținut sau servicii nu sunt acoperite și nu 

refinanțarea nu este disponibilă; 

27. solicită statelor membre să optimizeze, în urma consultării cu părțile interesate, intervalele 

de difuzare media, pentru a accelera disponibilitatea conținuturilor audiovizuale pentru 

consumatori, menținând totodată în mod constant intervalele de difuzare primare și 

secundare care derivă din schemele de finanțare a conținutului audiovizual; 

28. solicită statelor membre să extindă domeniul de aplicare al excepției privind citarea, fără a 

aduce atingere drepturilor morale ale autorilor, la citatele audiovizuale scurte pentru 

utilizări nepublicitare și nepolitice, cu condiția ca drepturile asupra operei utilizate să fie 

clar menționate și ca citarea să nu intre în conflict cu exploatarea normală a operei și să nu 
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aducă atingere intereselor legitime ale autorilor; 

29. solicită extinderea dialogului între creatori, titularii de drepturi și intermediari pentru a 

stimula o cooperare reciproc avantajoasă, în care drepturile de autor să fie protejate, dar 

care să permită și să încurajeze totodată modalitățile inovatoare de creare de conținut; 

solicită Comisiei să meargă mai departe pe calea modernizării legii drepturilor de autor 

pentru a oferi și a dezvolta noi forme de acordare de licențe care să fie mai eficiente în 

privința utilizării conținutului creativ online și, ca urmare, să aibă în vedere și posibilitățile 

de a acorda licențe colective; 

30. consideră că conceptul legal stabilit în Directiva 93/83/CEE după efectuarea unei noi 

evaluări, ar putea facilita accesul transfrontalier la conținut și servicii legale online pe 

piața unică digitală fără a pune în discuție principiile libertății contractuale, remunerării 

corespunzătoare a autorilor și artiștilor și caracterului teritorial al drepturilor exclusive și 

salută inițiativa Comisiei de a derula o consultare publică cu privire la Directiva 

93/83/CEE;  

31. subliniază necesitatea de a se ocupa de chestiunea problematică a graniței care există între 

dreptul de a reproduce operele și dreptul la comunicare către public; subliniază necesitatea 

de a clarifica conceptul de „comunicare către public” în lumina jurisprudenței recente a 

Curții de Justiție a Uniunii Europene; relevă necesitatea unei definiții comune a 

„domeniului public”, astfel încât să se asigure răspândirea largă a conținutului cultural în 

întreaga UE; 

32. solicită insistent introducerea unor limitări și exceptări obligatorii, prevăzute în actuala 

legislație în materie de drepturi de autor, cum sunt cele din domeniul educației, cercetării, 

bibliotecilor și muzeelor, pentru a permite o răspândire mai extinsă a conținuturilor 

culturale în întreaga UE, ținând totodată seama de libertatea de expresie și de informare, 

de libertatea artelor și științelor și de diversitatea religioasă și lingvistică; 

33. subliniază că, pentru a realiza o adevărată piață unică digitală în Europa și permite 

cetățenilor – inclusiv persoanelor vulnerabile – să folosească la maximum noile tehnologii 

digitale, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a crește nivelul de cunoaștere a 

instrumentelor media; de aceea, încurajează statele membre să recunoască importanța 

educației mass-media, să înglobeze dobândirea de competențe digitale în programa școlară 

și să modernizeze echipamentele tehnice necesare; subliniază, în acest context, importanța 

unei instruiri adecvate a cadrelor didactice în privința competențelor digitale, a modului de 

a le preda în mod eficient elevilor și a modalităților de a utiliza aceste competențe pentru a 

facilita procesul de învățare în general; 

34. subliniază că abilitatea de a utiliza mijloacele mass-media în mod independent și cu spirit 

critic se învață de-a lungul întregii vieți de la o generație la alta fiind în necontenită 

schimbare, în paralel cu dezvoltarea mass-media, reprezentând astfel o calificare-cheie; 

subliniază că adaptarea sistemelor de educare și formare este vitală pentru ameliorarea 

nivelului de competențe TIC în Europa și pentru acoperirea cererii tot mai mari de 

angajați cu competențe digitale în UE; încurajează, în această privință, Comisia și statele 

membre să creeze o bază de recunoaștere reciprocă a competențelor și calificărilor digitale 

prin înființarea unui certificat european sau a unui sistem de clasificare, urmând exemplul 

cadrului comun european de referință pentru învățarea și predarea limbilor; subliniază că 

sunt necesare eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți nivelul de competențe media al 
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cetățenilor și solicită Comisiei și statelor membre să promoveze dobândirea de competențe 

media pentru toți cetățenii europeni, în special pentru persoanele vulnerabile, prin 

inițiative și acțiuni coordonate; sugerează ca familiarizarea cu internetul să fie înscrisă 

permanent în cadrul eforturilor de îmbogățire a competențelor media; 

35. în opinia sa, Comisia și statele membre ar trebui să adopte o abordare bidirecțională în 

chestiunea competențelor și abilităților digitale, investind în programe de educație digitală 

și infrastructuri digitale, precum și în integrarea conținutului digital și a metodelor digitale 

în programele școlare existente; recomandă o concentrare continuă asupra îmbunătățirii 

protecției copiilor online, prin măsuri de autoreglementare transparente, în conformitate 

cu legislația națională și cea a UE, după caz; solicită Comisiei și statelor membre să facă 

oferte pentru toate generațiile pentru a permite o procesare adecvată și autonomă a 

avalanșei de informații, și, de asemenea, să investească mai mult în crearea de rețele 

europene pentru predarea competențelor mass-media, să promoveze schimbul de bune 

practici și să asigure vizibilitatea la nivel european a inițiativelor naționale, regionale sau 

chiar locale;  

36. solicită Comisiei și statelor membre să extindă cercetările legate de efectele mass-mediei 

digitale asupra competențelor cognitive, de metodele eficace de autocontrol, precum și de 

succesele învățării digitale pe bază de jocuri; 

37. subliniază că fundamentul cultural decisiv al unei piețe interne digitale europene îl 

reprezintă diversitatea vie a limbilor și un multilingvism tot mai răspândit; consideră că 

sprijinirea digitală a diversității lingvistice, creșterea accesibilității sale și promovarea și 

realizarea competențelor în acest domeniu vor reprezenta o condiție prealabilă esențială 

pentru o dezvoltare sustenabilă din punct de vedere social a pieței interne digitale; în 

vederea unei abordări productive a multilingvismului, așteaptă din partea Comisiei să 

întreprindă mai multe eforturi pentru o interacțiune productivă cu multilingvismul, care să 

permită o implementare mai rapidă a bazei tehnologice pentru sprijinirea activă și 

aplicarea productivă a multilingvismului european în educație, cinematografie, 

patrimoniul cultural, cercetare și administrație publică, dar și în rutina cotidiană 

profesională și comercială; 

38. subliniază importanța principiului teritorialității, de exemplu în cazul culturii 

cinematografice europene, și solicită ca modelele de finanțare pentru operele audiovizuale 

bazate pe modele de licențe naționale să nu fie distruse prin licențe paneuropene 

obligatorii; subliniază că în schimb, ar trebui să se promoveze portabilitatea 

transfrontalieră a conținuturilor achiziționate legal; 

39. solicită Comisiei să asigure respectarea principiilor neutralității internetului, care sunt 

vitale în privința convergenței media; 

40. subliniază că asigurarea într-o mare măsură neutralității rețelelor reprezintă un element 

central al unei strategii DSM echitabile din punct de vedere social și, prin urmare, aceasta 

nu ar trebui parțial sacrificată pentru a atinge obiectivul, necesar pe termen scurt, de 

eliminare a tarifelor de roaming; 

41. reamintește că trebuie menținut un echilibru just al drepturilor și intereselor între diferitele 

categorii de titulari de drepturi și de utilizatori ai materialelor protejate prin drepturi de 

autor; 
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42. salută inițiativa Comisiei de a realiza o consultare publică cu privire la Directiva 

93/83/CEE privind difuzarea de programe prin satelit și retransmisia prin cablu, pentru a 

analiza posibilitatea de extindere a sferei de aplicare a directivei la comunicarea online a 

operelor audiovizuale prin streaming și video la cerere, fapt ce ar spori în mod 

semnificativ capacitatea serviciilor publice de radiodifuziune de a-și realiza misiunea de 

interes public în era digitală și de a avea un aport la finalizarea pieței unice digitale; 

43. în vederea unei abordări productive a multilingvismului, se așteaptă din partea Comisiei să 

întreprindă mai multe eforturi în cadrul strategiei DSM pentru a implementa baza 

tehnologică pentru a asigura activ și a utiliza productiv multilingvismul european în 

educație, cinematografie, patrimoniul cultural, în cercetare și în cadrul instituțiilor publice, 

dar și în rutina cotidiană profesională și a întreprinderilor. 

44. salută reflecțiile Comisiei în ceea ce privește construirea unui rezervor modern de 

cunoștințe în sectorul public prin tehnologii de cloud și extragerea textelor și datelor care 

să fie certificate și să asigure protecția datelor; consideră că utilizarea acestora în instituții 

de învățământ, biblioteci publice și arhive presupune eforturi de formare specifice în 

meseriile de bibliotecar, arhivar și documentalist, precum și o accesibilitate în mai multe 

limbi pentru utilizatori. 

45. solicită ca în cadrul strategiei DSM să se verifice mai atent implementarea de software 

liber și deschis în instituțiile de învățământ și în administrațiile publice, deoarece 

accesibilitatea și vizibilitatea codului sursă sporește participarea cu resurse reduse a 

autorităților publice la deciziile de utilizare a inovărilor colaborative; consideră că mai 

mult software deschis poate permite certificarea competențelor digitale ale utilizatorilor, 

mai ales în cadrul instituțiilor de învățământ. 

46. solicită ca formele digitale ale muncii și comunicării în cooperare, cu utilizarea și 

dezvoltarea licențelor CC, să fie predate, utilizate și promovate în cadrul procedurilor de 

achiziții dincolo de frontierele naționale și lingvistice în domeniul educației și formării, 

precum și în institutele de cercetare. 
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