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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. támogatja a Bizottság azon törekvését, hogy a digitális szakadék áthidalása érdekében 
megerősítse és elősegítse az ikt-infrastruktúra fejlesztését; emlékeztet arra, hogy az ikt-
infrastruktúra fejlődése kedvezően befolyásolja az Európai Unióban a társadalmi kohéziót, 
a gazdasági növekedést és a versenyképességet, valamint a kommunikációt, a kreativitást 
és a polgárok oktatáshoz és információhoz való hozzáférését; üdvözli a vidéki területek 
ikt-infrastruktúrákhoz való csatlakozásának javítására irányuló, a regionális fejlesztési és 
vidékfejlesztési programok keretébe ágyazott kezdeményezéseket, illetve az EBB erre 
irányuló kezdeményezéseit;

2. támogatja a kutatási struktúrákkal való együttműködés lehetőségét; üdvözli a távközlési 
hálózatokba való köz- és magánberuházásoknak az európai összekapcsolódási eszköz 
(CEF) keretében történő előmozdítására irányuló bizottsági terveket, és hangsúlyozza a 
transzeurópai digitális hálózat fenntartható bevezetésének fontosságát az EU gazdasági 
növekedése és versenyképessége szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy a média- és kulturális tartalmakért történő online fizetéskor a kis 
összegű kifizetések egyre fontosabbá válnak, és – bár ezek felhasználóbarát jellege még 
fokozható – ezt hasznos eszköznek tartja az alkotók díjazásának biztosítása érdekében, 
hiszen a nagyközönség számára megfizethető áron biztosít hozzáférést a legális 
tartalmakhoz; úgy véli ezért, hogy a kis összegű kifizetések hathatós eszközt jelentenek az 
illegális tartalmak elleni küzdelemben; hangsúlyozza azonban, hogy a fogyasztók és a 
digitális platformok javát szolgáló, egyszerű, innovatív és költséghatékony megoldások 
kialakítása céljából meg kell birkózni az online fizetési rendszerekkel együtt járó 
problémákkal, így például az átjárhatóság hiányával és a kis összegű fizetések 
fogyasztókat terhelő magas költségeivel;

4. hangsúlyozza, hogy a jogszerű online kulturális kínálat megfizethető árak melletti 
bővítése tartósan visszaszoríthatja az interneten a jogellenes platformokat;

5. üdvözli a digitális egységes piac megvalósítása előtt álló – leginkább a jogszerű és 
határokon átnyúló online szolgáltatások fejlesztését gátló – akadályok leküzdésére 
irányuló bizottsági kezdeményezést; hangsúlyozza továbbá, hogy javítani kell a fogyasztói 
bizalmat a határokon átnyúló jogszerű szolgáltatások igénybevétele iránt;

6. hangsúlyozza, hogy a digitális egységes piac lehetővé fogja tenni a polgárok számára, 
hogy az egész EU-ban hozzáférjenek a digitális tartalmak és szolgáltatások minden 
formájához (pl. zene, audiovizuális tartalmak, videojátékok);

7. sürgeti a Bizottságot, hogy a közös jogkezelő szervezetek jobb elszámoltathatóságának, 
átláthatóságának és irányításának biztosítása, hatékony vitarendezési mechanizmusok 
létrehozása és a zenei ágazatban az engedélyezési rendszerek tisztázása és egyszerűsítése 
céljából gyorsítsa fel a közös jogkezelésre vonatkozó jogalkotási javaslattal kapcsolatos 
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előkészítő munkát;

8. hangsúlyozza, hogy az új és egyre bővülő internetes technológiák és online szolgáltatások 
fokozták az audiovizuális és más kulturális és kreatív digitális tartalmak iránti keresletet –
különösen a fiatalok körében –, továbbá új és innovatív lehetőségeket rejtenek magukban 
a kínálat bővítése és személyre szabása terén; megjegyzi ugyanakkor, hogy a jelenlegi 
elégtelen legális kínálat nem képes kielégíteni e keresletet, ami a felhasználókat az 
illegális tartalmak használatára ösztönzi; úgy véli, hogy az elérhetőség fokozása 
érdekében fontolóra kell venni innovatív üzleti modelleket és eltérő engedélyezési 
struktúrákat; kéri a jogszerű kínálatok differenciálódását és megsokszorozódását 
várhatóan előmozdító digitális technológiák jobb kihasználását, fenntartva ezáltal a 
fogyasztói bizalmat és a növekedést, egyúttal biztosítva az alkotók méltányos és arányos 
díjazását;

9. hangsúlyozza, hogy az online és offline eladott kulturális termékekre azonos héakulcsot 
kell alkalmazni; úgy ítéli meg ezzel összefüggésben, hogy növelné a digitális platformok 
vonzerejét, ha az online kulturális tartalmakra csökkentett héakulcsot alkalmaznának;

10. szükségesnek tartja az oktatási célú és kulturális alkotások digitalizálásának támogatását, 
minél több hivatalos uniós nyelven, hogy a nagyközönség számára értékes és hasznos 
tartalmak jöjjenek létre;

11. üdvözli a jogszerű online tartalmakat kínáló szolgáltatások fokozott elérhetőségét és 
fejlesztését célzó javaslatokat, de hangsúlyozza, hogy korszerűbb és uniós szinten 
egységesebb szerzői jogi rendszerre van szükség; ezért hangsúlyozza, hogy olyan szerzői 
jogi jogszabályra van szükség, amely biztosítja a megfelelő ösztönzőket és az egyensúlyt, 
és lépést tart a modern technológiával; úgy ítéli meg, hogy a több területre kiterjedő 
engedélyezés ösztönzését, előmozdítását és fenntarthatóságát a digitális egységes piacon 
elsősorban a fogyasztói keresletre reagáló, piacvezérelt kezdeményezésekkel kell 
elősegíteni; ennek megfelelően kéri a Bizottságot, hogy késedelem nélkül hajtsa végre a 
szellemi tulajdonjogokra vonatkozó stratégiát;

12. hangsúlyozza a harmadik országok digitális piacaival kiépített kapcsolat szabályozására 
szolgáló egyértelmű elvek meghatározásának fontosságát, különösen az uniós szintű 
projektek, mint például a világörökség digitalizálása esetében;

13. üdvözli az új értesítési-cselekvési rendszer Bizottság általi bejelentését, és ezzel 
összefüggésben emlékeztet arra, hogy az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 
értelmében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtóinak bizonyos 
körülmények között kötelességük fellépni azzal a céllal, hogy a jogellenes online 
tevékenységeket megelőzzék vagy azoknak véget vessenek;

14. hangsúlyozza, hogy az internetes oldalak blokkolására irányuló hatáskör – amellyel csak 
végső esetben élnek, ráadásul hatékonysága a fogyasztói szokások megváltoztatása terén 
kérdéses – sértheti a véleménynyilvánítás szabadságát, ezért nem szolgálhat 
csodaszerként; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat a kezdeményezések 
és szervezetek jobb összehangolására a jogellenes tartalmak forrásnál történő 
kiküszöbölése érdekében; hangsúlyozza, hogy a jogellenes tartalmakat tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való hozzáférést korlátozó mindenfajta intézkedést 
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átlátható eljárás keretében kell meghatározni, kellő jogi biztosítékok – pl. a szabályszerű 
eljárás biztosítása – mellett, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a korlátozás a 
szükséges mértékre korlátozódjon és arányos legyen, és hogy a felhasználókat 
tájékoztassák a korlátozás okáról; hangsúlyozza, hogy e biztosítékoknak a jogorvoslat 
lehetőségét is magukban kell foglalniuk; ugyanakkor elismeri, hogy a kulturális 
sokszínűség tiszteletben tartása mellett meg kell találni a digitális tartalmak elérésének új, 
könnyen hozzáférhető, jogszerű módjait;

15. emlékeztet arra, hogy a tagállamok a maguk részéről az uniós szabályok gyors és nem 
bürokratikus végrehajtásával szintén hozzájárulhatnak a fogyasztók jogainak tényleges 
érvényesítéséhez;

16. tudomásul veszi a nem engedélyezett vagy illegális tartalmak elleni küzdelem jegyében a 
fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatos együttműködési intézkedésekre irányuló bizottsági 
javaslatokat; hangsúlyozza, hogy a magánszférabeli felekkel való együttműködésnek 
olyan szilárd jogi keretre kell épülnie, amely minden fél számára biztosítja az adatok 
bizalmasságának tiszteletben tartását, a fogyasztók védelmét, valamint a jogorvoslathoz és 
az igazságszolgáltatás igénybevételéhez való jogot; hangsúlyozza, hogy az első lépésnek 
az értesítési-cselekvési intézkedések hatékony végrehajtásának kell lennie, amelyek 
minden fél számára biztosítják a jogszabályban kimondott, a független és pártatlan bíróság 
előtti tisztességes bírósági eljáráshoz való egyetemes és alapvető jogot;

17. hangsúlyozza, hogy a nem engedélyezett és jogellenes tartalmak elleni küzdelemben 
minden szereplőnek, köztük a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a hirdetőknek is szerepet 
kell vállalniuk;

18. felhívja a Bizottságot, hogy a héára vonatkozó jogszabály felülvizsgálatának keretében 
találjon megoldást arra az esetleges anomáliára, hogy a nyomtatott könyvek és más 
kulturális tartalmak tekintetében csökkentett héakulcsot alkalmazhatnak, az elektronikus 
formátumban rendelkezésre álló azonos áruk tekintetében viszont nem;

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a digitális technológiák 
megismerésére és elsajátítására irányuló, olyan felnőtteknek szóló projekteket, akik 
oktatási, szakképzési feladatokat látnak el és a következő generációk felneveléséért 
felelősek, hogy tudatosítsák bennük, hogy az ikt milyen lehetőségeket rejt, és milyen 
veszélyeket jelenthet a gyermekekre és fiatalokra nézve, hozzájárulva egyszersmind a 
generációk közötti technológiai szakadék csökkentéséhez;
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