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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter Kommissionens bestræbelser på at styrke og fremme udviklingen af ikt-
infrastrukturen med henblik på at bygge bro over den digitale kløft; minder om, at 
udviklingen af ikt-infrastruktur har positiv indvirkning på social samhørighed, økonomisk 
vækst og konkurrenceevne i Den Europæiske Union samt på kommunikation, kreativitet 
og borgernes adgang til uddannelse og information; glæder sig over initiativerne 
vedrørende programmerne for regional udvikling og udvikling af landdistrikter samt EIB's 
initiativer med henblik på at forbedre integrationen af landdistrikter i ikt-infrastrukturer;

2. støtter muligheden for at samarbejde med forskningsfaciliteter; glæder sig over 
Kommissionens planer om at fremme offentlige og private investeringer i 
telekommunikationsnet som led i Connecting Europe-faciliteten (CEF) og understreger 
vigtigheden af lanceringen af det transeuropæiske digitale netværk for EU's økonomiske 
vækst og konkurrenceevne;

3. understreger, at mikrobetalinger får stadig større betydning i forhold til at betale for 
medier og kulturelt indhold online, men at der stadig er mulighed for yderligere at 
optimere brugervenligheden, og ser dette som et nyttigt redskab til at sikre, at skabere 
aflønnes, fordi de gør lovligt indhold tilgængeligt for offentligheden til en overkommelig 
pris; betragter derfor mikrobetalinger som et effektivt middel til bekæmpelse af ulovligt 
indhold; understreger imidlertid, at problemer i forbindelse med onlinebetalingssystemer, 
som f.eks. manglende interoperabilitet og høje omkostninger i forbindelse med 
mikrobetalinger for forbrugerne, bør løses med henblik på at udvikle enkle, innovative og 
omkostningseffektive løsninger til fordel for såvel forbrugere som digitale platforme;

4. understreger, at forøgelsen af udbuddet af lovligt, kulturelt onlineindhold til 
overkommelige priser vil mindske antallet af ulovlige platforme på lang sigt;

5. glæder sig over Kommissionens initiativ vedrørende fjernelse af hindringerne for 
fuldførelsen af det digitale indre marked, især hindringerne for udviklingen af lovlige 
grænseoverskridende onlinetjenester; understreger endvidere behovet for at øge 
forbrugernes tillid i forbindelse med benyttelsen af lovlige grænseoverskridende tjenester;

6. understreger, at det digitale indre marked vil give borgerne i hele EU adgang til alle 
former for digitale tjenester og digitalt indhold (musikindhold, audiovisuelt indhold og 
computerspil);

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde sit forberedende arbejde 
vedrørende et lovgivningsforslag om kollektiv rettighedsforvaltning med henblik på at 
sikre øget ansvarlighed, større gennemsigtighed og bedre forvaltning fra de kollektive 
administrationsselskabers side samt effektive tvistbilæggelsesmekanismer og på at 
tydeliggøre og forenkle licensordningerne i musikindustrien;
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8. understreger, at nye og ekspanderende internetteknologier og onlinetjenester har øget 
efterspørgslen efter audiovisuelt og andet kulturelt og kreativt digitalt indhold og åbner op 
for nye og innovative måder at tilpasse og berige udbuddet på, især blandt unge 
mennesker; bemærker dog, at der i øjeblikket er utilstrækkeligt lovligt udbud til at 
imødekomme denne efterspørgsel, hvilket motiverer brugerne til at søge adgang til 
ulovligt indhold; mener, at der skal overvejes innovative forretningsmodeller og 
forskellige licensordningsstrukturer for at øge tilgængeligheden; opfordrer til bedre 
udnyttelse af de digitale teknologier, som bør være et springbræt for både differentiering 
og forøgelsen af antallet af lovlige tilbud, og dermed bevare forbrugernes tillid og vækst, 
samtidig med at kunstnerne aflønnes retfærdigt og forholdsmæssigt;

9. understreger behovet for, at kulturelle værker, som sælges online og offline, pålægges 
samme momssats; mener i den forbindelse, at en nedsat momssats på kulturelt 
onlineindhold ville gøre de digitale platforme mere attraktive;

10. finder det nødvendigt at støtte digitaliseringen af uddannelsesmæssige og kulturelle 
værker til så mange officielle EU-sprog som muligt med henblik på at stille værdifuldt og 
brugbart indhold til rådighed for offentligheden;

11. glæder sig over forslagene om at øge tilgængeligheden og udvikle lovlige online-
indholdstjenester, men understreger behovet for en moderniseret og mere harmoniseret 
EU-lovgivning om ophavsret; understreger derfor behovet for lovgivning om ophavsret, 
som giver de behørige incitamenter, sikrer balance og er ajour med den moderne 
teknologi; mener, at opfordring til, fremme af og bæredygtighed i multiterritorial 
licensering på det digitale indre marked frem for alt bør ske i form af markedsbaserede 
initiativer truffet for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel; opfordrer derfor 
Kommissionen til ufortøvet at gennemføre initiativerne under strategien for intellektuelle 
ejendomsrettigheder;

12. understreger betydningen af at fastsætte klare principper for reguleringen af 
forbindelserne med tredjelandes digitale markeder, især hvad angår projekter på EU-plan 
som f.eks. digitalisering af verdens kulturarv;

13. glæder sig over Kommissionens annoncering af et nyt meddelelses- og handlingsprogram, 
og minder i denne forbindelse om, at udbydere af informationssamfundstjenester i 
henhold til direktivet om elektronisk handel under visse omstændigheder har pligt til at 
handle med henblik på at forhindre eller standse ulovlige onlineaktiviteter;

14. understreger, at magten til at blokere hjemmesider, hvilket er sidste udvej til bekæmpelse 
af ulovlige aktiviteter online, men hvis effektivitet i forhold til at ændre forbrugernes 
adfærd er tvivlsom, også kan krænke ytringsfriheden og derfor ikke skal anvendes som et 
universalmiddel; opfordrer Kommissionen til at udarbejde forslag til en bedre 
koordinering af initiativer og organisationer med henblik på at eliminere ulovligt indhold 
ved kilden; understreger, at alle foranstaltninger til begrænsning af adgangen til 
hjemmesider, der indeholder eller distribuerer ulovligt indhold, skal fastlægges via 
gennemsigtige processer og indeholde sikkerhedsbestemmelser, som sikrer, at 
begrænsningerne er forholdsmæssige og ikke overskrider grænserne for det nødvendige, 
og at brugerne oplyses om årsagen til begrænsningen; understreger, at sådanne 
sikkerhedsbestemmelser også bør omfatte klagemuligheder; erkender dog, at det er 
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nødvendigt at finde nye, lettilgængelige og lovlige måder at få adgang til digitalt indhold 
på, samtidig med, at den kulturelle mangfoldighed respekteres;

15. minder om, at medlemsstaterne også spiller en rolle i forbindelse med at sikre en hurtig og 
ubureaukratisk gennemførelse af EU-reglerne med henblik på at gøre forbrugernes 
rettigheder til en realitet;

16. bemærker Kommissionens forslag om at træffe foranstaltninger til at samarbejde med 
betalingstjenester for at bekæmpe uautoriseret eller ulovligt indhold; understreger, at 
ethvert samarbejde med private parter bør være fast forankret i en retlig ramme præget af 
respekt for databeskyttelse, forbrugerbeskyttelse, klageadgang og adgang til retfærdighed 
for alle parter; understreger, at det første skridt må være en effektiv gennemførelse af 
varslingsforanstaltninger, der sikrer respekt for den grundlæggende ret til en retfærdig 
rettergang ved en uafhængig og upartisk domstol oprettet ved lov, utvetydigt og for alle;

17. understreger, at alle udbydere, herunder udbydere af betalingstjenester og annoncører, 
spiller en rolle i bekæmpelsen af uautoriseret og ulovligt indhold;

18. opfordrer Kommissionen til i sin revision af momslovgivningen at se nærmere på 
uregelmæssigheder i eventuel anvendelse af nedsatte momssatser til trykte bøger og andet 
kulturelt indhold, men ikke identiske varer, der er tilgængelige i elektronisk format;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte projekter, der øger kendskabet til 
digitale teknologier og styrker de digitale færdigheder for de voksne, som underviser og 
oplærer de nye generationer, så de bliver opmærksomme på de muligheder og risici, der er 
forbundet med børns og teenageres brug af ikt, men også for at mindske den teknologiske 
kløft mellem generationerne.
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