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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad kultūros pramonė yra pagrindinė pridėtinės vertės paslaugų, kurios yra 
dinamiškos žiniomis paremtos ekonomikos pagrindas, teikėja, todėl turi būti pripažinta, 
kad svarbus jos indėlis į konkurencingumą Europos Sąjungoje;

2. mano, kad kultūros pramonėje, kuri yra svarbus naujų darbo vietų ES šaltinis, ypač turi 
būti panaudojami kūrybiniai gabumai; ragina valstybes nares skatinti naujus, novatoriškus 
mokymosi visą gyvenimą modelius, padedančius ugdyti kūrybinius gabumus;

3. kalbėdamas apie Lisabonos darbotvarkę pripažįsta, kad kultūros pramonė skatina augimą 
ir joje kuriama darbo vietų, taigi mano, kad todėl reikia pabrėžti įgūdžių ugdymą kūrybos 
sektoriuose ir remti juose naujoves; ragina Komisiją užtikrinti, kad visose valstybėse 
narėse kultūros pramonei būtų skiriama pakankamai išteklių;

4. mano, kad iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš 
dalies keičiančios  Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, 
derinimo („Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos be sienų“)1, yra labai svarbus, ir ragina 
valstybes nares užtikrinti tinkamą šios direktyvos perkėlimą reikiamu laiku į nacionalinius 
teisė aktus, o Komisiją pateikti Europos Parlamentui informaciją apie jos įgyvendinimą;

5. pabrėžia, kad plataus masto, didelės spartos plačiajuosčio ryšio ir naujos bevielio ryšio 
technologijos suteikia galimybių plėtoti ir skleisti naujas novatoriškas kultūros paslaugas 
ir turinį visų 27 valstybių narių kaimo ir miesto regionuose; be to, ragina valstybes nares 
teikti pirmenybę plačiajuosčio ryšio plėtrai kaimo ir atokiausiuose regionuose siekiant 
įveikti skaitmeninį atotrūkį; pažymi, kad technologijos laimėjimai sudaro vartotojams 
galimybes greičiau pasiekti kultūrinį turinį;

6. pakartoja, kad perėjus prie skaitmeninio transliavimo kultūros pramonei būtų suteikta
daug galimybių atsižvelgiant į naujoviškų paslaugų, teikiamų skaitmeninio transliavimo 
būdu, privalumus, pavyzdžiui, mažesnės išlaidos, geresnė kokybė, didesnė įvairovė ir 
didesnė konkurencija; ragina parengti tokią reguliavimo sistemą, kuri leistų lanksčiau 
naudotis spektro galimybėmis; 

7. mano, kad tvirta intelektinės nuosavybės teisių apsauga atlieka pagrindinį vaidmenį 
užtikrinant kultūros pramonės konkurencingumą ir yra būtina, jei ES nori pritraukti, 
ugdyti ir plėtoti kūrybinius gabumus ir kultūrinį turinį; pripažįsta, kad tai bus naudinga 
pavieniams vartotojams, nes dėl mažesnio piratavimo sumažės kainos ir vartotojai galės 
įsigyti daugiau ir kokybiškesnių kūrybos produktų;

8. reikalauja virtualioje erdvėje užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą; pažymi, 
kad 2004 m. balandžio 29 d. Europops Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/48/EB dėl 
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intelektinės nuosavybės teisių gynimo1 ir 2000 m. birželio 8 d. Europops Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač 
elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos 
direktyva)2 numatyta veiksminga apsauga nuo autorių teisių pažeidimų; mano, kad 
interneto paslaugų teikėjai ir turinio teikėjai turėtų bendradarbiauti šiuo klausimu; be to, 
pažymi, kad kova su piratavimu virtualioje erdvėje yra būtina sąlyga norint internete 
pateikti ir platinti vertingą turinį, tačiau mano, kad nepaisant to, koks metodas būtų 
pasirinktas, reikia atsižvelgti į vadinamąjį stabdžių ir atsvarų mechanizmą, susijusį su 
teisėsauga ir teismais, kurie atlieka pagrindinį vaidmenį nagrinėjant pažeidimus ir 
duomenų apsaugos taisykles;

9. ragina interneto paslaugų teikėjus bendradarbiauti ir kovoti su interneto piratavimu 
įgyvendinant sutartines nuostatas ir reikalavimus, pagal kuriuos jiems leidžiama pašalinti 
arba užblokuoti prieigą prie juos pažeidžiančios medžiagos ir sustabdyti ar nutraukti 
santykius su tais abonentais, kurie pažeidžia intelektinės nuosavybės teises; tuo pat metu 
ragina interneto paslaugų teikėjus taikyti filtravimo priemones, kad užkirstų kelią 
galimiems autorių teisių pažeidimams;

10. ragina valstybes nares netaikyti protekcionistinės politikos, o imtis reguliavimo, kuris šiuo 
metu ES kultūros pramonei nepalankus, ir taip sudaryti sąlygas ir priversti šią pramonę 
geriau konkuruoti ir ES, ir visame pasaulyje;

11. ragina Komisiją peržiūrėti kultūros prekių ir paslaugų sąrašą, pateiktą 2006 m. lapkričio 
28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 
III priede; pažymi, kad norint panaikinti rinkos iškraipymus, kurie šiuo metu kenkia tam 
tikrų kultūros pramonės šakų konkurencingumui, reikia nuodugniau išnagrinėti visoje ES 
kultūros prekėms ir paslaugoms taikomų lengvatinių PVM tarifų variantus;

12. dar kartą pakartoja, kad Europos investicijų banko iniciatyvos „Inovacijos 2010“ (i2i) 
tikslai labai svarbūs, ir ragina kiek galima geriau jais pasinaudoti; ragina Komisiją ir 
valstybes nares ieškoti naujų būdų, skirtų teikti finansinei pagalbai steigiant ir plėtojant 
mažąsias ir vidutines įmones kultūros ir kūrybos sektoriuose (pvz., pagal Europos 
Bendrijų Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo 
veiklos programą (2007 - 2013)); skatina remiant tradicinių menų ir kultūros paveldo 
sektorius bei kultūros ir inovacijų pramonę naudotis struktūriniais fondais; ragina 
Komisiją stebėti šią veiklą ir padėti skleisti pažangiąją patirtį.

                                               
1 OL L 157, 2004 4 30, p. 45. Klaidų ištaisymas OL L 195, 2004 6 2, p. 16 ir OL L 204, 2007 8 4, p. 27.
2 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
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