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FÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvariga utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF), 

– med beaktande av det protokoll om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i 

medlemsstaterna som bifogats Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om 

Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa 

akter som hör samman med dem, 

– med beaktande av Unescos (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap 

och kultur) konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar av 

den 20 oktober 2005, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 

2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning 

av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om 

tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella 

medietjänster))1,  

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om smart-tv (connected TV)2, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om förberedelse för en helt 

konvergerad audiovisuell värld3, 

A. Digitaliseringen påverkar alla aspekter i EU-medborgarnas liv. De kulturella och kreativa 

sektorerna, särskilt den audiovisuella industrin med dess ökande utbud av attraktiva och 

kompletterande internettjänster skapar ett viktigt kulturellt och ekonomiskt värde, 

sysselsättning, tillväxt och innovation i EU. Industrin bör i större utsträckning få stöd i 

sina ansträngningar att dra nytta av de digitala möjligheterna, att utöka sin publik och 

främja tillväxt. Upphovsrättsintensiva verksamheter står för en stor del av den kulturella 

och kreativa sektorn. 

B. EU har genom undertecknandet – utöver alla medlemsstater – av Unescos konvention 

från 2005 om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck åtagit sig att 

effektivt se till att mediemångfalden inte enbart är beroende av ekonomiska 

marknadsmöjligheter. 

C. Den tekniska mediekonvergensen, särskilt av tv-och radioutsändningar och press med 

internet, har nu blivit verklighet och den europeiska medie-, kultur- och internetpolitiken 

måste snarast anpassa regelverket efter de nya villkoren och se till att en enhetlig 

                                                 
1 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1. 
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0329. 
3 Antagna texter, P7_TA(2014)0232. 
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lagstiftning införs och följs, också med tanke på nya marknadsdeltagare från EU och 

tredjeländer. 

D. Direktivet om audiovisuella medietjänster är viktigt för EU:s mediereglering och för 

främjande av europeiska verk. Det bör grunda sig på principen om teknikneutralitet och 

bör säkerställa lika villkor samt bättre tillgång till och förbättrad sökbarhet vad gäller 

digitalt innehåll och digitala tjänster. 

E. I vissa medlemsstater är genomförandet av artikel 13 i direktivet om audiovisuella 

medietjänster, som handlar om beställtjänsters främjande av europeiska produktioner, inte 

tillräckligt tvingande för att uppnå målet om kulturell mångfald som uttryckligen anges i 

direktivet. 

F. De kulturella och kreativa industrierna är beroende av upphovsrätt och det krävs därför en 

konsoliderad rättslig ram för att säkerställa den europeiska kulturens vitalitet, distribution 

och mångfald. Mellanhänder på internet och deras ökande makt och ibland dominerande 

ställning och begränsade ansvar kan äventyra ett hållbart värdeskapande för upphovsmän 

och artister och inverka negativt på deras kreativa potential. I studien ”Territoriality and 

its impact on the financing of audiovisual works” betonas att territoriella 

licensbestämmelser spelar en viktig roll för refinansiering av europeisk film. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att påskynda digitaliseringen i EU 

och dess initiativ för att förenkla gränsöverskridande tillgång till digitalt innehåll. Radio 

och tv i allmänhetens tjänst och digitala tjänster fyller en viktig funktion för befolkningen, 

särskilt i randområden och för sårbara1 människor. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att på ett bättre sätt fastställa den kreativa sektorns behov avseende olika typer av innehåll, 

kreativa verk och affärsmodeller och beakta dessa när man föreslår ändringar och 

lösningar. 

2. Europaparlamentet betonar att audiovisuella medier är både en kulturell och ekonomisk 

tillgång. Behovet av framtida europeisk mediereglering beror inte på brist på 

kommunikationskanaler, utan först och främst på behovet att säkerställa mångfald. 

Tillgång till diversifierade medier av hög kvalitet och kulturell och språklig mångfald och 

kvalitet ska inte bero på den enskildes ekonomiska möjligheter. 

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i den kommande översynen av 

direktivet om audiovisuella tjänster ta hänsyn till de tekniska förändringarna och nya 

affärsmodeller i den digitala världen, samt ändrade tittarvanor och nya sätt att få tillgång 

till audiovisuellt innehåll, genom att anpassa lineära och icke-lineära tjänster och genom 

att på EU-nivå fastställa minimikrav för alla audiovisuella medietjänster, i syfte att de ska 

tillämpas konsekvent i EU av alla aktörer som sysslar med audiovisuella medietjänster, 

förutom om innehållet är nödvändigt för att genomföra annat än audiovisuellt innehåll 

eller audiovisuella tjänster. Översynen bör inriktas på sociala, kulturella och ekonomiska 

mål samt på höga standarder för skydd av minderåriga och konsumenter samt 

personuppgifter och på främjande av kulturell mångfald. Den bör också syfta till att 

stimulera investeringar i audiovisuellt innehåll och audiovisuella plattformar i EU och på 

att sprida innehållet och därmed främja tillgängligheten till europeiska verk, i 

                                                 
1 Såsom fastställt i Tunisagendan och principförklaringen som antogs vid världstoppmötet om 

informationssamhället i Genève. 
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överensstämmelse med nuvarande upphovsrättslagstiftning eller potentiella framtida 

reformer av denna. 

4. Europaparlamentet betonar att ursprungslandsprincipen enligt direktivet om audiovisuella 

medietjänster är en väsentlig förutsättning för att audiovisuellt innehåll ska kunna erbjudas 

över gränserna och utgör en milstolpe på väg mot en gemensam marknad för tjänster. 

Principen hindrar inte uppfyllandet av sociala och kulturella mål och utesluter inte att det 

är nödvändigt att anpassa EU-lagstiftningen utöver direktivet om audiovisuella 

medietjänster till de faktiska förhållandena gällande internet och den digitala miljön eller 

att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt företag som erbjuder audiovisuellt innehåll på 

nätet eller på beställning och som försöker undgå beskattning i vissa medlemsstater 

genom att etablera sig i länder med mycket låg skattesats eller svag lagstiftning på det 

audiovisuella området. 

5. Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen och medlemsstaterna att, samtidigt 

som medlemsstaterna har tillräcklig handlingsfrihet, utveckla definitionen av 

medietjänster i artikel 1 i direktivet om audiovisuella medietjänster så att den i större 

utsträckning beaktar tjänsternas potentiella samhällspolitiska effekter och särskilda 

förhållanden i samband därmed, särskilt deras relevans för åsiktsbildning och 

åsiktsmångfald samt till frågan om redaktionellt ansvar. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på ett likartat och 

effektivt sätt genomföra förbudet mot alla audiovisuella medietjänster i EU som kränker 

den mänskliga värdigheten eller uppviglar till hat och rasism. Åtgärder bör vidtas för att se 

till att audiovisuella medietjänster är tillgängliga för utsatta personer, att all slags 

diskriminering enligt artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna undviks i 

alla former av audiovisuella medietjänster, och att rätten till genmäle garanteras av alla 

audiovisuella medietjänster under redaktionellt ansvar. 

7. Europaparlamentet noterar att mellanhänder, internetplattformar och användargränssnitt 

underlättar tillgången till innehållet och samtidigt i allt högre grad kan påverka 

mångfalden. Parallellt med konkurrenspolitiken och lagstiftningsmässiga aspekter bör det 

därför tas särskild hänsyn till det demokratiska politiska målet att säkra mångfald. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att definiera termerna ”internetplattform” och 

”användargränssnitt”, samt att anpassa den roll andra mellanhänder spelar, utan att deras 

innovativa potential undergrävs och med hänsyn till deras aktiva eller passiva roll. Alla, 

inklusive leverantörer av internetplattformar och användargränssnitt, bör omfattas av 

direktivet om audiovisuella medietjänster när det rör sig om en audiovisuell medietjänst. 

Det är i samband härmed viktigt att tillämpa regler som syftar till att förbättra möjligheten 

att söka efter lagligt innehåll och information för att stärka mediefriheten, 

mediemångfalden och oberoende forskning, och att garantera principen om icke-

diskriminering, som är mycket viktig för att skydda den språkliga och kulturella 

mångfalden. 

8. Europaparlamentet kräver åtgärder för att audiovisuella medietjänster ska göras 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och att all slags diskriminering enligt 

artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna ska undvikas. 

9. Europaparlamentet betonar i detta hänseende att kommissionen bör vägledas av de 

övergripande målen icke-diskriminering, avtalsfrihet, tillgänglighet, sökbarhet, teknik- 
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och nätneutralitet, öppenhet och lika villkor. 

10. Europaparlamentet menar att audiovisuella medietjänster av allmänintresse eller med 

inflytande på opinionsbildningen ska vara lätt tillgängliga och sökbara för alla användare, 

särskilt om de konfronteras med innehåll som på förhand fastställts av tillverkare av 

utrustning, närverksoperatörer, innehållsleverantörer eller andra sammanslutningar på ett 

sätt som inte respekterar användarnas autonomi att fastställa/installera sina egna 

preferenser och prioriteringar. Medlemsstaterna kan för att säkerställa sökbarheten för 

audiovisuellt innehåll av allmänintresse införa särskilda regler som syftar till att bevara 

kulturell och språklig mångfald och bredden av information, åsikter och medier, skydd av 

barn, ungdomar och minoriteter och konsumentskyddet generellt. 

11. Europaparlamentet understryker att en anpassning av direktivet om audiovisuella 

medietjänster bör leda till mindre reglering, rättvisa konkurrensvillkor, större flexibilitet 

avseende kvantitativa och kommersiella kommunikationsregler och ökad sam- eller 

självreglering genom att radio- och tv-programföretagens rättigheter och skyldigheter 

anpassas till dem som gäller för andra marknadsdeltagare genom att det införs en 

horisontell och medieövergripande rättslig ram. Principen om tydlig igenkännlighet och 

åtskillnad mellan reklam och programinnehåll bör prioriteras framför principen om 

åtskillnad mellan reklam och program i alla medieformer. 

12. Europaparlamentet betonar att för att bekämpa s.k. forum shopping bör ursprungslandet 

för reklamvinster, tjänstens språk och reklamens och innehållets målgrupp anses vara del 

av kriterierna för att bestämma vilken audiovisuell reglering som ska tillämpas på 

audiovisuella medietjänster eller för att bestrida det inledande fastställandet av den 

behöriga medlemsstaten.  

13. Europaparlamentet beklagar att kraven i artikel 13 om främjande av europeiska verk 

genom beställtjänster har genomförts på olika sätt av många medlemsstater, vilket har lett 

till en avsaknad av tydliga skyldigheter och övervakning, vilket uppmuntrar forum 

shopping av beställtjänster. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stärka artikel 

13 genom att införa en kombination av tydliga krav, inklusive finansiellt bidrag, och 

övervakningsverktyg för att främja europeiska verk genom beställtjänster. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen kommissionen att stimulera det legala utbudet av audiovisuellt 

medieinnehåll genom att främja oberoende europeiska verk. 

14. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör vara skyldiga att införa förteckningar 

över större evenemang, inklusive idrotts- och underhållsevenemang, som är av 

allmänintresse, och påminner om att det är obligatoriskt att överlämna förteckningarna till 

kommissionen. Evenemangen bör vara tillgängliga och i överensstämmelse med rådande 

kvalitetsstandarder. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med översynen av direktivet 

om audiovisuella medietjänster undersöka om det fortfarande är relevant att stå fast vid 

punkt 6.7 i kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på 

radio och tv i allmänhetens tjänst. 

16. Europaparlamentet betonar att det lagliga audiovisuella onlineutbudet bör vidareutvecklas 

för att öka konsumenternas tillgång till ett brett och diversifierat innehåll, med olika 

språk- och undertextalternativ. 
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17. Europaparlamentet uppmanar organet för europeiska regleringsmyndigheter för 

elektronisk kommunikation (Berec) att mer ingående undersöka de distributionskanaler 

och marknadsföringsformer som används av innehållsleverantörs-/distributionsnätverk i 

EU och hur dessa påverkar mediemångfalden. 

18. Europaparlamentet stöder ur ett kulturellt perspektiv kommissionens mål att påskynda 

utbyggnaden av bredband, i synnerhet i landsbygdsområden, och menar att det är 

nödvändigt att främja offentliga trådlösa nät i både stora och små kommuner, eftersom 

dessa utgör en oundgänglig infrastruktur för deras framtida funktion till gagn för den 

sociala och kulturell integrationen, moderna utbildnings- och informationsprocesser samt 

turismen och den regionala kulturekonomin. 

19. Europaparlamentet noterar slutförandet av Marrakechfördraget, som kommer att 

underlätta tillgång till böcker för personer som är blinda, synsvaga eller har annat 

läshandikapp, och uppmuntrar en snabb ratificering av fördraget. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, för att förbättra tillgången till 

information och kulturföremål, och i linje med de åtaganden som gjorts utan dröjsmål 

lägga fram ett förslag till sänkning av momssatserna för tryckta och digitala massmedier, 

böcker och publikationer på internet. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genom lagstiftning 

skydda det digitala innehållets integritet och framför allt förbjuda överbländning eller 

skalning av dessa tjänster genom tredje part med innehåll eller andra tjänster, såvida dessa 

inte uttryckligen har initierats av användaren och, när det gäller innehåll som inte kan 

räknas som enskild kommunikation, har godkänts av innehållsleverantören. Parlamentet 

påpekar att det även är förbjudet för en tredje part att utan tillstånd göra ingrepp i, eller att 

dekryptera, använda eller vidarebefordra en leverantörs innehåll eller sändningssignal. 

22. Europaparlamentet betonar att upphovsrätten är en viktig ekonomisk grundval för 

kreativitet, sysselsättning och innovation och en garant för kulturell mångfald, och den är 

mycket viktig för att Europas kreativa och kulturella sektor ska kunna konkurrera 

internationellt. Ytterligare insatser behövs på upphovsrättsområdet för att finna den rätta 

balansen mellan alla centrala aktörer, och en översyn av upphovsrättslagstiftningen bör 

säkerställa ett tillräckligt skydd som främjar investeringar och tillväxt inom den kulturella 

och kreativa sektorn, samtidigt som rättsosäkerheter och inkonsekvenser som inverkar 

negativt på den digitala inre marknadens funktion undanröja. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att vid behov se över den rättsliga ramen för upphovsrätt för 

att öka tillgången till kreativt innehåll för EU-medborgarna, och för att stimulera 

europeiska forskare, läroanstalter, kulturarvsinstitutioner och den kreativa sektorn att 

anpassa sin verksamhet till den digitala världen. De som drar fördel av att kunna utnyttja 

upphovsrättsskyddade verk ska betala en lämplig ersättning och alla lösningar i detta 

avseende får inte hämma lagliga leverantörers användning av sådana verk. Den digitala 

tekniken har förändrat värdekedjan för den kulturella ekonomin, för det mesta till 

mellanhändernas fördel och ofta till förfång för kreatörerna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka omfattningen och effekterna av sådana förändringar och att 

på EU-nivå föreslå åtgärder för att förbättra upphovsmännens och konstnärernas 

ersättning. Parlamentet betonar att alla reviderade bestämmelser bör vara framtidssäkrade, 

teknikneutrala, evidensbaserade och noggrant bedömda i överensstämmelse med 
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kommissionens mål om bättre lagstiftning, och att man samtidigt bör ta hänsyn till 

skillnaderna mellan digital och analog miljö. 

23. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ambition att förbättra gränsöverskridande 

tillgång till digitalt innehåll genom enklare klarering av rättigheter, och i samband därmed 

beakta nya ersättningsmöjligheter till följd av digitaliseringen och skapa större rättslig 

säkerhet. Parlamentet betonar att minimistandarder för undantag och begränsningar och i 

förekommande fall ytterligare harmonisering är viktiga aspekter för att förbättra den 

rättsliga säkerheten och att kulturella särdrag när så är möjligt bör beaktas. 

Gränsöverskridande tillgång till finansiering av innehåll eller tjänster får inte hindras, och 

kulturell och språklig mångfald bör ses som en fördel. Den audiovisuella sektorn måste 

uppmuntras att utveckla innovativa lösningar på licensområdet för att anpassa sina 

finansieringsmodeller till den digitala tidsåldern. 

24. Europaparlamentet betonar att yrkesverksamhet eller affärsmodeller som grundar sig på 

brott mot upphovsrätten allvarligt hotar den digitala inre marknadens funktion, och 

efterlyser en EU-omfattande strategi för att säkerställa att ingen drar fördel av avsiktliga 

överträdelser av upphovsrätten.  

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra överförbarhet och 

interoperabilitet, i syfte att stimulera den fria rörligheten för innehåll eller tjänster som 

lagligen införskaffats eller tillhandahålls i hela EU, samt tillgänglighet och 

gränsöverskridande funktionalitet för abonnemang, och samtidigt respektera att vissa 

ekonomiska modeller i EU grundar sig på territoriella rättigheter, särskilt när det gäller 

finansiering av audiovisuella produktioner och i synnerhet förfinansierade 

filmproduktioner, vilket möjliggör stor kulturell mångfald. Parlamentet betonar att det inte 

finns någon motsägelse mellan territorialitetsprincipen och åtgärder för att främja 

överföring av innehåll. Europatäckande licenser bör fortsatt vara ett alternativ, bör införas 

på frivillig basis och föregås av en konsekvensbedömning. Sådana licenser kan inte ersätta 

territoriella licenser och finansieringsmodeller för audiovisuella verk bygger på nationella 

licensieringsmodeller som är anpassade till de nationella marknadernas särdrag. Med 

beaktande av artikel 118 i EUF-fördraget bör förvaltningen av europeiska rättigheter 

vidareutvecklas och göras mer attraktiv. 

26. Europaparlamentet anser att det behövs ett förtydligande av vad som utgör oberättigad 

geoblockering, med beaktande av samråd. Det finns konfigurationer som gör 

geoblockering nödvändig, särskilt när det gäller kulturell mångfald, där geoblockering 

ofta är ett redskap för att förhindra monopolisering av marknaden. Territoriell begränsning 

förefaller nödvändig om kostnaderna för att erbjuda innehåll eller tjänster över gränserna 

inte kan täckas och där refinansiering inte är tillgänglig. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom samråd med berörda parter 

optimera visningsfönster för medier för att påskynda utbudet av audiovisuellt innehåll och 

samtidigt upprätthålla ett hållbart första och andra diffusionsfönster som hänför sig till 

finansieringsordningar för audiovisuellt innehåll. 

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utvidga räckvidden för undantaget för 

citat, utan att det påverkar upphovsmannens ideella rätt, till korta audiovisuella citat för 

syften som inte är reklam eller politiska, förutsatt att det använda verket tydligt krediteras, 

att citatet inte strider mot en normal användning av verket och att det inte skadar 
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upphovsmannens legitima intressen. 

29. Europaparlamentet uppmanar till ytterligare dialog mellan kreatörer, rättighetshavare och 

mellanhänder för att främja ett samarbete som är till gagn för alla parter och som skyddar 

upphovsrätten, samtidigt som det ges möjlighet till och uppmuntras till innovativa 

produktionsmetoder. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligar åtgärder för 

att modernisera upphovsrätten i syfte att tillhandahålla och utveckla innovativa nya 

licensformer som är effektivare avseende användning av kreativt innehåll på internet, och 

därmed också ta hänsyn till möjligheterna till kollektiva licensavtal. 

30. Europaparlamentet anser att en vidareutveckling av rättsområdet i direktiv 93/83/EEG kan 

förbättra den gränsöverskridande tillgången till lagligt innehåll och lagliga tjänster på 

nätet på den digitala inre marknaden, utan att man ifrågasätter principen om avtalsfrihet, 

skälig ersättning för upphovsmän och konstnärer och ensamrätters territoriella karaktär, 

och välkomnar kommissionens initiativ att föra ett offentligt samråd om direktiv 

98/83/EEG. 

31. Europaparlamentet betonar att man måste ta itu med den svåra gränsdragningen mellan 

mångfaldiganderätten av verk och rätten att överföra verk till allmänheten, och att 

begreppet ”överföring till allmänheten” måste förtydligas mot bakgrund av senaste 

rättspraxis från EU-domstolen. Det behövs en gemensam definition av ”allmän egendom” 

för att säkerställa en omfattande spridning av kulturellt innehåll i hela EU. 

32. Europaparlamentet menar att det i gällande upphovsrätt måste fastställas obligatoriska 

begränsningar och undantag , t.ex. inom området utbildning, forskning, bibliotek och 

museer, för en större spridning av kulturellt innehåll i hela EU, samtidigt som man tar 

hänsyn till yttrande- och informationsfriheten, frihet för konst och vetenskap och religiös 

och språklig mångfald. 

33. Europaparlamentet betonar att för att en verklig digital inre marknad i EU ska uppnås och 

för att alla, även utsatta personer, fullt ut ska kunna använda ny digital teknik behövs det 

ytterligare insatser för att förbättra mediekompetensen. Parlamentet uppmuntrar därför 

medlemsstaterna att erkänna vikten av utbildning om medier, att införa digital kompetens i 

läroplaner och förbättra den nödvändiga tekniska utrustningen. Parlamentet understryker i 

detta sammanhang vikten av lämplig utbildning för lärare i digitala färdigheter, i hur dessa 

färdigheter lärs ut effektivt och hur färdigheterna kan användas för att stödja 

lärandeprocessen generellt.  

34. Europaparlamentet betonar att förmågan att på ett oberoende och kritiskt sätt använda sig 

av medier är en uppgift som för alla generationer är ett livslångt lärande, som är under 

ständig förändring och löper parallellt med mediernas utveckling, och att detta bör förstås 

som en nyckelkvalifikation. Att utbildningssystemen anpassas är mycket viktigt för att 

öka IKT-professionalismen i EU och för att möta den ökande efterfrågan på 

yrkesverksamma med digital kompetens i EU. Parlamentet uppmuntrar i detta hänseende 

kommissionen och medlemsstaterna att skapa en grund för ömsesidigt erkännande av 

digitala färdigheter och kvalifikationer genom att inrätta ett europeiskt certifikat eller 

värderingssystem, med den gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande och 

undervisning som förebild. Parlamentet betonar att ytterligare insatser behövs för att öka 

mediekompetensen, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genom initiativ 

och samordnade åtgärder främja mediekompetensen för alla EU-medborgare, särskilt för 
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utsatta personer. I insatserna för att öka mediekompetensen bör internetkunskap ingå som 

en fast del.  

35. Europaparlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna måste anta en 

tvåvägsstrategi i frågan om kompetens och digitala färdigheter genom att investera i 

digital utbildning och digital infrastruktur, samt i integration av digitalt innehåll och 

digitala metoder i befintliga forskarprogram. Parlamentet rekommenderar att man 

fortsätter att förbättra metoderna för skydd av barn på nätet, genom transparenta 

självreglerande åtgärder i överensstämmelse med befintlig nationell lagstiftning och EU-

lagstiftning när så är lämpligt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 

att erbjuda alla generationer information om lämplig och autonom hantering av 

informationsöverflöd, samt att investera mer i etableringen av europeiska nätverk för 

undervisning i mediekunskap, att främja utbytet av bästa praxis och säkerställa 

synligheten på EU-nivå av nationella, regionala och även lokala initiativ. 

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att forska mer om hur 

digitala medier påverkar de kognitiva färdigheterna, effektiva metoder för självkontroll 

och resultaten av spelbaserat digitalt lärande. 

37. Europaparlamentet betonar att en avgörande kulturell grundval för den europeiska digitala 

inre marknaden är språkens levande mångfald och en ökande flerspråkighet. En väsentlig 

förutsättning för att en digital inre marknad ska utvecklas på ett samhälleligt hållbart sätt 

är att språklig mångfald stöds digitalt, att tillgängligheten ökas och att relevanta 

färdigheter främjas och säkerställs. Parlamentet förväntar sig angående en produktiv 

hantering av flerspråkighet att kommissionen intensifierar sina insatser för ett snabbare 

genomförande av den tekniska grunden för aktivt stöd och produktiv användning av den 

europeiska flerspråkigheten inom utbildning, film, kulturarv, forskning och offentlig 

förvaltning samt i det vardagliga arbets- och affärslivet. 

38. Europaparlamentet understryker territorialitetsprincipens betydelse för t.ex. den 

europeiska filmkulturen, och kräver att finansieringsmodeller för audiovisuella verk, som 

bygger på nationella licensieringsmodeller, inte förstörs av obligatoriska alleuropeiska 

licenser. Man bör i stället stödja gränsöverskridande överföring av lagligt förvärvat 

innehåll. 

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att principen om nätneutralitet, 

som är avgörande för mediekonvergens, följs. 

40. Europaparlamentet betonar att ett omfattande säkerställande av nätneutraliteten är en 

central del av en socialt rättvis strategi för den digitala inre marknaden, och därför inte bör 

delvis uppges för det på kort sikt nödvändiga målet att avskaffa roamingavgifter. 

41. Europaparlamentet påminner om att det är nödvändigt med en rimlig balans mellan 

rättigheter och skyldigheter mellan olika kategorier rättighetshavare och användare av 

upphovsrättsskyddade verk. 

42. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att genomföra ett offentligt samråd 

om direktiv 93/83/EEG om satellitsändningar och vidaresändning via kabel, för att 

undersöka möjligheterna att utvidga direktivets tillämpningsområde till att omfatta online-

kommunikation av audiovisuella verk via direktuppspelning och beställvideo, vilket 
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avsevärt skulle hjälpa statliga radio- och tv-bolag att fullgöra sitt uppdrag i allmänhetens 

intresse i den digitala tidsåldern och bidra till fullbordandet av den digitala inre 

marknaden. 

43. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen, inom ramen för strategin för en digital 

inre marknad och i andra sammanhang, intensifierar sina insatser för ett produktivt 

samspel med flerspråkighet, så att man snabbare kan genomföra den tekniska grunden för 

aktivt skydd och produktiv användning av den europeiska flerspråkigheten inom 

utbildning, film, kulturarv, forskning och offentlig förvaltning samt i det vardagliga 

arbets- och affärslivet. 

44. Europaparlamentet välkomnar kommissionens idé att bygga nya kunskapslagringssystem 

för den offentliga sektorn genom molnteknik och text- och datautvinning som är 

certifierad och säkrad enligt dataskyddslagstiftningen. Användingen av sådan teknik i 

läroanstalter, offentliga bibliotek och arkiv kräver särskilda utbildningsinsatser inom 

biblioteks-, arkiv- och dokumentationsyrken samt motsvarande flerspråkig tillgänglighet 

för användarna. 

45. Europaparlamentet menar att det inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden 

måste göras mer för att genomföra fri och öppen programvara vid läroanstalter och inom 

offentliga förvaltningar, eftersom källkoders tillgänglighet och synlighet ökar de 

offentliga myndigheternas resurssparande deltagande i samband med beslut om 

nytänkande samarbete. En mer omfattande användning av programvara kan göra det 

möjligt att certifiera användarnas digitala kompetens, särskilt vid läroanstalter. 

46. Europaparlamentet kräver att det vid läroanstalter och offentliga forskningsinstitutioner 

undervisas i och används digitala former för samarbete och kommunikation – med 

användning och vidareutveckling av Creative Commons-licenser – utmed lands- och 

språkgränser, och att detta ska främjas i samband med offentlig upphandling. 
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