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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συντάσσεται με την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να ενισχύσει και να διευκολύνει 
την ανάπτυξη της υποδομής των ΤΠΕ για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος· 
υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της υποδομής των ΤΠΕ έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική 
συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και στην επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την πρόσβαση των πολιτών στην 
εκπαίδευση και στην πληροφόρηση· επικροτεί τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες της ΕΤΕ για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης αγροτικών περιοχών στις 
υποδομές των ΤΠΕ·

2. υποστηρίζει τη δυνατότητα συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα· επικροτεί τα σχέδια της 
Επιτροπής να προωθήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΔΣΕ), τονίζει δε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής της διευρωπαϊκής 
ψηφιακής υποδομής παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

3. τονίζει ότι οι μικροπληρωμές καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές για την επιγραμμική  
πληρωμή περιεχομένου των μέσων και πολιτιστικού περιεχομένου, ωστόσο η φιλικότητα 
προς τον καταναλωτή μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, και θεωρεί αυτό χρήσιμο εργαλείο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δημιουργοί δικαιωμάτων αμείβονται δεδομένου ότι 
καθιστούν το νόμιμο περιεχόμενο προσβάσιμο και προσιτό για το κοινό·  θεωρεί, 
συνεπώς, ότι οι μικροπληρωμές  είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την 
καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου· τονίζει, ωστόσο, ότι τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, όπως η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας και το υψηλό κόστος των μικροπληρωμών για τους καταναλωτές, 
χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με σκοπό την ανάπτυξη απλών, καινοτόμων και 
οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα είναι επωφελείς για καταναλωτές και ψηφιακών 
πλατφορμών·

4. τονίζει ότι η επέκταση της νόμιμης επιγραμμικής προσφοράς πολιτιστικού περιεχομένου 
σε προσιτές τιμές  θα εξαλείψει τις παράνομες πλατφόρμες στο Διαδίκτυο 
μακροπρόθεσμα·

5. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για αντιμετώπιση των εμποδίων στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, και πρωτίστως των εμποδίων στην ανάπτυξη 
νόμιμων διασυνοριακών επιγραμμικών υπηρεσιών· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη 
βελτίωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά την πρόσβαση σε νόμιμες 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

6. υπογραμμίζει ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν 
πρόσβαση, παντού στην ΕΕ, σε κάθε μορφής ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσία 
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(μουσική, οπτικοακουστική, βιντεοπαιχνίδια)·

7. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να επιταχύνει το προπαρασκευαστικό έργο της για μια 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη «διαχείριση συλλογικών δικαιωμάτων» προκειμένου 
να διασφαλιστεί βελτιωμένη λογοδοσία, διαφάνεια και διακυβέρνηση των εταιριών 
διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων, να θεσπιστούν μηχανισμοί αποτελεσματικής 
επίλυσης των διαφορών και να αποσαφηνιστούν και να απλουστευτούν τα συστήματα 
χορήγησης άδειας στον τομέα της μουσικής·

8. τονίζει ότι οι νέες και επεκτεινόμενες διαδικτυακές τεχνολογίες και επιγραμμικές 
υπηρεσίες έχουν αυξήσει τη ζήτηση για οπτικοακουστικό και άλλο πολιτιστικό και 
δημιουργικό ψηφιακό περιεχόμενο και παρέχουν νέους και καινοτόμους τρόπους που 
εξατομικεύουν και εμπλουτίζουν την προσφορά, ιδίως μεταξύ των νέων· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι προς το παρόν η νόμιμη προσφορά για την ικανοποίηση της ζήτησης αυτής 
είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα οι χρήστες να ενθαρρύνονται να επισκέπτονται 
ιστοτόπους με παράνομο περιεχόμενο· πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν τα καινοτόμα 
επιχειρηματικά μοντέλα και οι διαφορετικές δομές χορήγησης άδειας προκειμένου να 
αυξηθεί η διαθεσιμότητα· ζητεί την καλύτερη εκμετάλλευση των ψηφιακών τεχνολογιών 
που πρέπει να αποτελέσουν εφαλτήριο τόσο για τη διαφοροποίηση όσο και για τον 
πολλαπλασιασμό των νόμιμων προσφορών, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανάπτυξη ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η 
δίκαιη και αναλογική αμοιβή των  καλλιταχνών· 

9. τονίζει την ανάγκη τα πολιτιστικά έργα που πωλούνται επιγραμμικά ή απογραμμικά να 
υπάγονται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εφαρμογή 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για το διαδικτυακό πολιτιστικό περιεχόμενο ενδεχομένως 
θα ενίσχυε την ελκυστικότητα των ψηφιακών πλατφορμών·

10. θεωρεί ότι πρέπει να στηριχθεί η ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
έργων σε όσο το δυνατόν περισσότερες επίσημες γλώσσες της ΕΕ έτσι ώστε το κοινό να 
έχει πρόσβαση σε αξιόλογο και χρήσιμο περιεχόμενο·

11. επικροτεί τις προτάσεις για αύξηση διαθεσιμότητας και ανάπτυξη νόμιμων επιγραμμικών 
υπηρεσιών περιεχομένου, τονίζει εντούτοις την ανάγκη για ένα σύγχρονο και πλέον 
εναρμονισμένο δικαίωμα δημιουργού σε επίπεδο Ένωσης· υπογραμμίζει, συνεπώς την 
ανάγκη για νομοθεσία περί δικαιωμάτων του δημιουργού η οποία θα παρέχει τα 
κατάλληλα κίνητρα, θα διασφαλίζει ισορροπία και θα συμβαδίζει με τη σύγχρονη 
τεχνολογία· εκτιμά ότι η ενθάρρυνση, προώθηση και βιωσιμότητα της χορήγησης 
πολυεδαφικών αδειών στην ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει, πρωτίστως, να διευκολύνεται 
από πρωτοβουλίες που βασίζονται στην αγορά σε ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 
καταναλωτή· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τις 
στρατηγικές πρωτοβουλίες σχετικά με τα ΔΔΙ·

12. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης σαφών αρχών για τη ρύθμιση των σχέσεων με τις 
ψηφιακές αγορές τρίτων χωρών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έργα που υλοποιούνται σε 
επίπεδο Ένωσης όπως η ψηφιοποίηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς·

13. χαιρετίζει την αναγγελία από την Επιτροπή νέου μηχανισμού κοινοποίησης και 
απόσυρσης και υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι σύμφωνα με την οδηγία για το 
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ηλεκτρονικό εμπόριο  οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν, υπό ορισμένες περιστάσεις, με σκοπό την αποτροπή ή 
τη διακοπή παράνομων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται επιγραμμικά·

14. τονίζει ότι η εξουσία φραγής ιστοσελίδων, που αποτελεί έσχατο μέσο για την 
αντιμετώπιση παράνομων επιγραμμικών δραστηριοτήτων αλλά της  οποίας αμφισβητείται 
η αποτελεσματικότητα προκειμένου να αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών, 
μπορεί επίσης να παραβιάζει την ελευθερία έκφρασης και επομένως δεν μπορεί να 
αποτελεί πανάκεια· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για τον καλύτερο 
συντονισμό πρωτοβουλιών και οργανώσεων, με στόχο τη διαγραφή του παράνομου 
περιεχομένου στη πηγή του· τονίζει ότι τα μέτρα φραγής της πρόσβασης σε ιστοσελίδες 
που περιέχουν ή προωθούν παράνομο περιεχόμενο, πρέπει να καθορίζονται με διαφανή 
διαδικασία και να περιέχουν επαρκείς νομικές διατάξεις, όπως την ορθή διαδικασία, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται στις απαραίτητες και αναλογικές προς τον 
επιδιωκόμενο σκοπό ενέργειες, και ότι οι χρήστες θα ενημερώνονται για τους λόγους μιας 
τέτοιας απαγόρευσης· υπογραμμίζει ότι στις εν λόγω διατάξεις ασφαλείας θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνεται η δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής· αναγνωρίζει, 
ταυτόχρονα, την ανάγκη εξεύρεσης νέων, εύχρηστων και νόμιμων τρόπων πρόσβασης σε 
ψηφιακό περιεχόμενο ενώ παράλληλα θα επιδεικνύεται σεβασμός στη πολιτιστική 
ποικιλομορφία·

15. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διαδραματίσουν έναν ρόλο 
διασφαλίζοντας την ταχεία και μη γραφειοκρατική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ 
προκειμένου να πραγματωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών·

16. σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής να ληφθούν μέτρα συνεργασίας με τις υπηρεσίες 
πληρωμών, με σκοπό την καταπολέμηση μη εγκεκριμένου ή παράνομου περιεχομένου· 
τονίζει ότι κάθε μορφής συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς πρέπει να βασίζεται αυστηρά 
σε ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό για την προστασία των 
δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών, το δικαίωμα προσφυγής και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη όλων των μερών·  τονίζει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η 
αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων «κοινοποίησης και απόσυρσης» που θα διασφαλίζουν 
τη τήρηση του θεμελιώδους δικαιώματος για δίκαιη δίκη ενώπιον ανεξάρτητου και 
αμερόληπτου δικαστηρίου που έχει συσταθεί βάσει νόμου, απαρέγκλιτα και για όλους·

17. υπογραμμίζει ότι όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πληρωμών και των 
διαφημιζόμενων, πρέπει να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην καταπολέμηση του άνευ 
άδειας και παράνομου περιεχομένου·

18. καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ,  να 
αντιμετωπίσει την ανωμαλία της πιθανής εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε 
τυπωμένα βιβλία και άλλο πολιτιστικό περιεχόμενο αλλά όχι σε πανομοιότυπα αγαθά τα 
οποία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν σχέδια αλφαβητισμού και 
εξοικείωσης με τις ψηφιακές τεχνολογίες που να απευθύνονται σε ενήλικες με 
εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές αρμοδιότητες καθώς και αρμοδιότητες που άπτονται 
του μέλλοντος των νέων γενεών, ώστε να αποκτήσουν επίγνωση των ευκαιριών και των 
κινδύνων που ενέχουν οι ΤΠΕ για τα παιδιά και τους νέους, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται 
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η μείωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των γενεών.
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