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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at kulturindustrien er et nøgleområde for skabelsen af merværdi-tjenester, 
som er grundlaget for en dynamisk, videnbaseret økonomi, og branchen bør derfor 
anerkendes som et vigtigt bidrag til konkurrenceevnen i EU;

2. mener, at kulturindustrien, som er en vigtig kilde til skabelsen af arbejdspladser i EU, 
især bør for at mobilisere den kreative talentmasse; opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme nye, innovative former for livslang læring, som kan stimulere udviklingen af 
denne talentmasse;

3. anerkender i forbindelse med Lissabon-dagsordenen, at kulturindustrien stimulerer vækst 
og beskæftigelse; mener derfor, at der skal fokuseres på talentudviklingen og på 
supplerende innovative tiltag i den kreative sektor; opfordrer Kommissionen til at sikre, 
at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed for kulturindustrien i medlemslandene;

4. lægger stor vægt på det ændrede forslag til direktivet fra Europaparlamentet og Rådet til 
ændring af Rådets Direktiv 89/552/EØF om koordinering af visse bestemmelser, 
gennemført ved lov, forordning eller ad administrativ vej i medlemslandene, vedrørende 
udøvelse af tv-spredningsvirksomhed ("Audiovisuelle medietjenester uden grænser")1, 
samt opfordrer medlemslandene til at sikre, at det ændrede forslag gennemføres rettidigt, 
og Kommissionen til at holde det orienteret om implementeringen af direktivet;

5. understreger, at bredbånd med høj hastighed og stor rækkevidde og ny trådløs teknologi 
skaber muligheder inden for udviklingen og spredningen af nye, innovative kulturelle 
tjenesteydelser i både by- og landområder i alle de 27 medlemsstater; opfordrer desuden 
medlemsstaterne til at prioritere udviklingen af bredbåndsnetværk i land- og randområder 
for således at slå bro over it-kløften; konstaterer, at teknologiske fremskridt gør 
forbrugerne i stand til at få hurtigere adgang til kulturelt indhold;

6. gentager, hvilke vidtrækkende muligheder for kulturindustrien der ligger i digital 
omskiftning, hvad angår fordelene ved de nyskabende muligheder, som opstår via digital 
transmission, f.eks. lavere omkostninger, bedre kvalitet, større variation og øget 
konkurrence; anmoder om lovgivningsmæssige bestemmelser, der kan sikre større 
fleksibilitet ved brugen af dette spektrum;

7. er af den mening, at en effektiv beskyttelse af intellektuel ejendomsret er af central 
betydning for kulturindustriens konkurrenceevne og er afgørende for, at EU kan 
tiltrække, stimulere og udvikle den kreative talentmasse og kulturstof; anerkender, at 
forbrugerne vil høste fordele heraf, idet mindre piratvirksomhed vil betyde lavere priser, 
og forbrugerne vil således kunne købe mere kreative produkter af højere kvalitet;

8. opfordrer til, at den intellektuelle ejendomsret på internettet håndhæves; konstaterer, at

                                               
1 KOM (2007)0170.
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Parlamentets og Rådets direktiv 2204/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder1 og Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. 
juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk 
handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel")2 udgør en virkningsfuld 
beskyttelse mod brud på ophavsretten; mener, at leverandører af henholdsvis 
internettjenester og -indhold bør samarbejde inden for disse rammer; konstaterer 
endvidere, at kampen mod internetpiratvirksomhed er en forudsætning for, at væsentligt 
kulturindhold) udbydes på og spredes via internettet; men mener, at ethvert tiltag 
nødvendigvis må tage hensyn til de kontrolforanstaltninger, som hænger sammen med 
håndhævelse af lovgivningen, domstolenes centrale rolle i sager om brud på ophavsretten 
såvel som reglerne for databeskyttelse;

9. opfordrer leverandører af internettjenester til at samarbejde i kampen mod internet-
piratvirksomhed ved at håndhæve deres kontraktmæssige vilkår og betingelser, som giver 
dem mulighed for at fjerne eller spærre for adgangen til ophavsretskrænkende indhold og 
til at suspendere eller opsige samarbejdet med de abonnenter, som krænker den 
intellektuelle ejendomsret; opfordrer ligeledes leverandører af internettjenester til at 
indføre filtreringssystemer for at forhindre krænkelser af ophavsretten;

10. opfordrer medlemsstaterne til at afvise protektionistiske tiltag og tværtimod afvikle 
lovgivning, som er til ulempe for kulturindustrien i EU, således at branchen både 
tilskyndes og sættes i stand til at forbedre sin konkurrenceevne, både i EU og globalt;

11. opfordrer Kommissionen til at revidere listen over varer og ydelser, som er opregnede i 
bilag III i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 vedrørende det fælles 
merværdiafgiftssystem3; konstaterer, at der er brug for en generel undersøgelse af 
forskellene i nedsatte momssatser for kulturelle varer og ydelser i EU for at kunne 
modarbejde konkurrenceforvridning, et problem som på nuværende tidspunkt påvirker 
konkurrenceevnen inde for visse dele af kulturindustrien;

12. gentager vigtigheden af og forlanger maksimal benyttelse af Den Europæiske 
Investeringsbanks i2i-mål; tilskynder Kommissionen og medlemslandene til at udforske 
yderligere måder, hvorpå der kan gives finansiel støtte til opstart og udvikling af små og 
mellemstore virksomheder inden for kultursektoren og den kreative sektor (f.eks. gennem 
De Europæiske Fællesskabers syvende rammeprogram for forskning og teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013)); opfordrer til, at strukturfondene bruges til at 
støtte sektorer beskæftigede med traditionskunst og kulturarv og innovativ kulturindustri; 
anmoder Kommissionen om at overvåge disse aktiviteter og hjælpe til med at udbrede de 
mest hensigtsmæssige ordninger.

                                               
1 EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 16 og EUT L 204 af 4.8.2007, s. 27.
2 EUT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
3 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Ændret ved direktiv 2006/138/EF (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 92).
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