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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a kulturális iparágak kulcsfontosságú szolgáltatói a hozzáadott értékkel 
rendelkező szolgáltatásoknak, melyek egy dinamikus tudásalapú gazdaság alapját képezik, 
és ezért el kellene ismerni ezen iparágak lényegi szerepét az Európai Unió 
versenyképességének növelésében;

2. úgy véli, a kulturális iparágaknak, melyek a munkahelyteremtés fontos területei az 
Európai Unióban, különösen szükségük van a kreatív tehetség hasznosítására; sürgeti a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék az élethosszig tartó tanulás kreatív tehetséget elősegítő új, 
innovatív formáit;

3. a lisszaboni menetrenddel összefüggésben elismeri, hogy a kulturális iparágak ösztönzik a 
növekedést és munkahelyeket teremtenek; ezért úgy véli, hogy hangsúlyt kell helyezni a 
kreatív ágazatokban a készségek fejlesztésére, továbbá ezen ágazatokban az innováció 
támogatására; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tagállamokban 
elegendő forrást bocsássanak a kulturális iparágak rendelkezésére;

4. nagy fontosságot tulajdonít a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
intézkedésekben megállapított, a televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv1 („A 
határok nélküli audiovizuális médiával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó irányelv”) 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított 
javaslatnak, és felhívja a tagállamokat, hogy minél hamarabb biztosítsák az irányelv 
időben történő átültetését, valamint a Bizottságot, hogy tájékoztassa az irányelv 
végrehajtásáról;

5. kiemeli a széles körű, nagy sebességű, szélessávú, valamint az új, vezeték nélküli 
technológiák által az új, innovatív kulturális szolgáltatások és tartalmak fejlesztése és 
terjesztése terén teremtett lehetőségeket a 27 EU tagállam vidéki és városi térségeiben 
egyaránt; ezenfelül felhívja a tagállamokat, hogy részesítsék előnyben a szélessávú 
hálózat kiépítését a vidéki és periférikus területeken a digitális megosztottság 
leküzdésének érdekében; megállapítja, hogy a technológiai előrelépések lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy a kulturális tartalmakhoz gyorsabban hozzáférjenek;

6. megismétli, hogy a kulturális iparágak számára hatalmas lehetőség rejlik a digitális 
műsorszórásra való átállásban a digitális műsorszóráson keresztül biztosított innovatív 
szolgáltatások előnyei – mint például az alacsonyabb költségek, jobb minőség, nagyobb 
mértékű sokféleség és nagyobb verseny – tekintetében; szabályozási keret kialakítását 
kéri, amely nagyobb rugalmasságot nyújt a frekvencia használatában;

7. azon a véleményen van, hogy a szellemi tulajdonjogok erőteljes védelme központi eleme a 
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kulturális iparágak versenyképességének és létfontosságú, ha az Európai Unió vonzani, 
ösztönözni és fejleszteni kívánja a kreatív tehetséget és a kulturális tartalmat; elismeri, 
hogy ennek előnyeit az egyéni fogyasztók élvezhetnék, mivel a kevesebb kalózkodás 
alacsonyabb árakat eredményezne, a fogyasztók pedig jobb minőségű, kreatívabb 
termékeket vásárolhatnának;

8. felszólít a szellemi tulajdonjogoknak az on-line világban való érvényesítésére; megjegyzi, 
hogy a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1, valamint a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes 
jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”)2 a szerzői jogok hatékony 
védelmét írják elő; úgy véli, hogy ennek keretében az internetszolgáltatóknak és 
tartalomszolgáltatóknak együtt kell működniük; megállapítja továbbá, hogy az on-line 
kalózkodás elleni küzdelem az értékes tartalmak interneten keresztül történő kínálatának 
és terjesztésének előfeltétele, úgy véli azonban, hogy valamennyi megközelítésnek 
figyelembe kell vennie a jogalkalmazással összefüggő fékeket és ellensúlyokat, valamint a 
jogsértések ügyében eljáró bíróságok és az adatvédelmi szabályok központi szerepét;

9. felhívja az internetszolgáltatókat, hogy működjenek együtt az internetes kalózkodás elleni 
küzdelem terén azon szerződéses feltételeik megerősítésével, amelyek lehetővé teszik 
számukra a jogsértő anyagok törlését vagy az azokhoz való hozzáférés megakadályozását, 
valamint a szerződések olyan előfizetők esetében való felfüggesztését és felbontását, akik 
megsértik a szellemi tulajdonjogokat; ugyanígy felszólítja az internetszolgáltatókat, hogy 
alkalmazzanak olyan szűrőintézkedéseket, amelyek megakadályozzák a szerzői jog 
megsértését;

10. sürgeti a tagállamokat, hogy utasítsák el a protekcionista politikákat és ehelyett igazítsák 
ki az európai kulturális iparágakat jelenleg hátrányosan érintő jogszabályokat, lehetővé 
téve ezen iparágak számára és egyben rákényszerítve őket, hogy mind az Európai 
Unióban, mind pedig világviszonylatban jobban versenyezhessenek;

11. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a kulturális termékeknek és szolgáltatásoknak a 
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelv III. mellékletében meghatározott jegyzékét3; megállapítja, hogy a bizonyos 
kulturális iparágak versenyképességét jelenleg érintő piaci torzulások kezelése érdekében 
EU-szerte a kulturális termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, csökkentett HÉA-
kulcsok variációinak általánosabb vizsgálatára van szükség;

12. ismételten hangsúlyozza az Európai Beruházási Bank i2i (Innováció 2010 
Kezdeményezés) céljainak fontosságát, és felszólít e célok alkalmazásának 
maximalizálására; bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kutassák fel a pénzügyi 
támogatás további lehetőségeit a kulturális és kreatív ágazat kis- és középvállalkozásainak 
beindításához és növekedéséhez (például a kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram révén (2007-2013)); 

                                               
1  HL L 157., 2004.4.30., 45. o. Helyesbítve: HL L 195., 2004.6.2., 16.o. és HL L 204., 2007.8.4., 27.o.
2  HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
3  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92.o.) módosított irányelv.
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ösztönöz a strukturális alapok igénybevételére a művészetek és a kulturális örökség 
hagyományos szektorai, valamint a kulturális és innovatív iparágak támogatására; felhívja 
a Bizottságot, hogy felügyelje ezeket a tevékenységeket és segítsen a helyes gyakorlatok 
terjesztésében.
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