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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka kultūras industrijām piemīt sevišķi būtiska nozīme, piedāvājot papildvērtības 
pakalpojumus, kuri veido pamatu dinamiskai, uz zināšanām balstītai ekonomikai un tādēļ 
būtu uzskatāmi par būtisku ieguldījumu Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšanā;

2. uzskata, ka kultūras industrijām, kam Eiropas Savienībā ir liela nozīme jaunu darbavietu 
veidošanā, īpaši nepieciešams izmantot radošo talantu potenciālu; mudina dalībvalstis 
rosināt jaunu, novatorisku mūžizglītības veidu ieviešanu, kuri veicinātu radošu talantu 
attīstību;

3. saistībā ar Lisabonas programmu atzīst, ka kultūras industrijas rosina izaugsmi un rada 
jaunas darbavietas; tādēļ uzskata, ka nepieciešams pievērst sevišķu uzmanību prasmju 
attīstīšanai un jauninājumu atbalstam radošajās nozarēs; aicina Komisiju nodrošināt, lai 
visās dalībvalstīs kultūras industriju rīcībā būtu pietiekami finanšu resursi;

4. norāda, cik svarīgs ir grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar 
ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas 
un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos (direktīva „Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi bez 
robežām”)1, un mudina dalībvalstis pienācīgā laikā nodrošināt tās savlaicīgu 
transponēšanu, un aicina Komisiju informēt Eiropas Parlamentu par minētās direktīvas 
īstenošanu;

5. uzsver, ka visaptveroši liela ātruma platjoslas sakari un jaunās bezvadu tehnoloģijas paver 
iespējas jaunu, novatorisku kultūras pakalpojumu un kultūras resursu attīstīšanai un 
izplatīšanai visās 27 dalībvalstīs — gan lauku rajonos, gan pilsētās; turklāt aicina 
dalībvalstis piešķirt prioritāru nozīmi platjoslas tīklu attīstīšanai lauku rajonos un nomaļos 
apvidos, lai likvidētu digitālo plaisu; norāda, ka tehnoloģiskais progress paver 
patērētājiem iespējas ātrāk piekļūt kultūras resursiem;

6. atkārtoti uzsver, ka pāreja uz digitālo apraidi kultūras industrijām piedāvā ārkārtīgi plašas 
iespējas, runājot par tādām digitālās apraides ceļā sniegtu novatorisku pakalpojumu 
priekšrocībām kā zemākas izmaksas, labāka kvalitāte, lielāka daudzveidība un spēcīgāka 
konkurence; pieprasa tādu tiesisku regulējumu, kas nodrošinātu vairāk elastības spektra 
izmantošanā;

7. uzskata — lai nodrošinātu kultūras industriju konkurētspēju, būtiska nozīme piemīt 
stabilai intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmai, turklāt tā ir ārkārtīgi 
nepieciešama, ja vēlamies, lai Eiropas Savienībā tiktu piesaistīti, veicināti un attīstītos 
radoši talanti un kultūras resursi; atzīst, ka tādā gadījumā ieguvējs būtu katrs patērētājs, jo 
pirātisma samazināšanas rezultātā cenas kļūtu zemākas un patērētāji varētu iegādāties 
vairāk un kvalitatīvākus radošo industriju produktus;
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8. pieprasa ievērot intelektuālā īpašuma tiesības tiešsaistes vidē; norāda, ka Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā 
īpašuma tiesību piemērošanu 1 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija 
Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū („Direktīva par elektronisko 
tirdzniecību”) 2 paredz efektīvu autortiesību aizsardzību; uzskata, ka šajā sakarībā 
nepieciešama interneta pakalpojumu sniedzēju un interneta satura piedāvātāju sadarbība; 
turklāt norāda, ka tiešsaistes pirātisma apkarošana ir obligāts priekšnoteikums vērtīga 
satura piedāvāšanai un izplatīšanai internetā; tomēr uzskata, ka jebkurā pieejā jāņem vērā 
gan ar tiesībaizsardzību saistītā savstarpējā kontrole, gan būtiskā nozīme, kas piemīt 
tiesām, kuras nodarbojas ar attiecīgajiem pārkāpumiem, gan arī datu aizsardzības 
noteikumi;

9. aicina interneta pakalpojumu sniedzējus sadarboties, lai apkarotu interneta pirātismu, 
ieviešot striktākus līguma noteikumus un nosacījumus, kas ļautu dzēst vai bloķēt pieeju 
materiālam, kurā pārkāptas autortiesības, un uz laiku vai pilnībā apturēt kontu darbību 
klientiem, kuri pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības; tādēļ aicina interneta pakalpojumu 
sniedzējus piemērot filtrēšanas pasākumus, lai nepieļautu autortiesību pārkāpumus;

10. mudina dalībvalstis nevis pieņemt protekcionismam raksturīgus pasākumus, bet gan 
pievērsties noteikumiem, kuri patlaban ES kultūras industrijas nostāda nelabvēlīgā 
situācijā, un tādējādi pavērt iespējas un rosināt kultūras industriju konkurētspējas 
palielināšanos gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē;

11. mudina Komisiju pārskatīt kultūras preču un pakalpojumu sarakstu Padomes 2006. gada 
28. novembra Direktīvas 2006/112/EK „Par kopēju pievienotās vērtības nodokļa sistēmu” 
III pielikumā 3; norāda — lai cīnītos pret tirgus traucējumiem, kuri patlaban ietekmē dažu 
kultūras industriju konkurētspēju, ir nepieciešama vispārīgāka izpēte par Eiropas 
Savienībā pastāvošajām atšķirībām starp samazinātajām PVN likmēm, ko piemēro 
kultūras precēm un pakalpojumiem;

12. atkārtoti uzsver Eiropas Investīciju bankas „i2i” iniciatīvas mērķu svarīgumu un pieprasa 
maksimāli izmantot šos mērķus; mudina Komisiju un dalībvalstis censties rast papildu 
iespējas, lai sniegtu finansiālu atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu darbības uzsākšanai un 
izvēršanai kultūras un radošo nozaru jomās (piemēram, izmantojot Eiropas Kopienu 
7. pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem 
(2007–2013)); rosina izmantot struktūrfondus, lai sniegtu atbalstu tautas mākslas un 
kultūras mantojuma sfērām, kā arī kultūras industrijām un novatoriskām nozarēm; aicina 
Komisiju pārraudzīt šīs darbības un sniegt palīdzību paraugprakses izplatīšanā.
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