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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. remia Komisijos pasiryžimą stiprinti ir sudaryti palankesnes sąlygas kurti IRT 
infrastruktūrą siekiant įveikti skaitmeninę atskirtį; primena, kad plėtojant IRT 
infrastruktūrą daromas teigiamas poveikis Europos Sąjungos socialinei sanglaudai, 
ekonomikos augimui ir konkurencingumui, taip pat komunikacijai, kūrybiškumui ir 
piliečių prieigai prie švietimo ir informacijos; palankiai vertina iniciatyvas pagal 
regioninės plėtros ir kaimo plėtros programas bei EIB iniciatyvas gerinti kaimo vietovių 
jungtis su IRT infrastruktūra;

2. remia galimybes bendradarbiauti su mokslinių tyrimų įstaigomis; palankiai vertina 
Komisijos planus skatinti viešąsias ir privačias investicijas į transeuropinius 
telekomunikacijų tinklus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) ir pabrėžia 
tvaraus transeuropinio skaitmeninio tinklo sukūrimo reikšmę ES ekonomikos augimui ir 
konkurencingumui;

3. pabrėžia, kad atsiskaitant už žiniasklaidos ir kultūrinę medžiagą internete taikomi labai 
maži mokėjimai tampa vis svarbesni ir kad, vis dėlto, galima ir toliau siekti užtikrinti 
patogesnį jų naudojimą, ir mano, jog nedideli mokėjimai yra naudinga priemonė 
užtikrinant, kad kūrėjams būtų atlyginama už galimybę visuomenei prieinamu būdu 
naudotis teisėtu turiniu; todėl mano, jog labai maži mokėjimai yra veiksmingas būdas 
kovoti su neteisėtu turiniu; vis dėlto pabrėžia, kad su internetinėmis mokėjimo sistemomis 
susijusios problemos, pvz., sąveikumo trūkumas ir vartotojams tenkančios didelės labai 
mažų mokėjimų sąnaudos, turi būti sprendžiamos siekiant parengti paprastas, naujoviškas 
ir rentabilias priemones, naudingas vartotojams ir skaitmeninėms sistemoms;

4. pabrėžia, kad plečiant teisėtą kultūrinio turinio pasiūlą internete prieinamomis kainomis 
galima ilgam išstumti neteisėtas interneto platformas;

5. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą, kuria siekiama įveikti Bendrosios skaitmeninės 
rinkos kūrimo užbaigimo kliūtis, o svarbiausia – pašalinti internetu teikiamų teisėtų 
tarpvalstybinių paslaugų plėtros kliūtis; be to, pabrėžia, jog reikia didinti vartotojų 
pasitikėjimą jiems naudojantis teisėtomis tarpvalstybinėmis paslaugomis;

6. pabrėžia, kad bendroji skaitmeninė rinka suteiks piliečiams galimybę visoje ES naudotis 
visų rūšių skaitmeniniu turiniu ir paslaugomis (muzika, audiovizualiniu turiniu, vaizdo 
žaidimais);

7. ragina Komisiją greičiau parengti pasiūlymą dėl teisės akto dėl kolektyvinio teisių 
valdymo, kad būtų užtikrinta geresnė atskaitomybė, skaidrumas ir kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų valdymas, nustatant veiksmingus ginčų sprendimo 
mechanizmus ir paaiškinant bei supaprastinant muzikos sektoriaus licencijavimo sistemas;

8. pabrėžia, kad dėl naujų besiplečiančių interneto technologijų ir internetu teikiamų 
paslaugų padidėjo garso ir vaizdo bei kitokio pobūdžio kultūrinės ir kūrybinės 
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skaitmeninės medžiagos paklausa ir atsiranda naujų ir naujoviškų būdų individualiam 
vartotojui pritaikyti ir praturtinti pasiūlą, visų pirma tarp jaunimo; tačiau atkreipia dėmesį, 
kad dabartinė teisėta pasiūla yra nepakankama šiai paklausai patenkint ir dėl šios 
priežasties vartotojai paskatinami naudotis neteisėtu turiniu;; mano, kad reikia apsvarstyti 
galimybę taikyti naujoviškus verslo modelius ir skirtingas licencijavimo sistemas, siekiant 
užtikrinti didesnes galimybes naudotis šia medžiaga; ragina geriau panaudoti skaitmenines 
technologijas, kurios suteiktų akstiną teisėtos pasiūlos diferenciacijai ir dauginimui, ir 
tokiu būdu užtikrinti vartotojų pasitikėjimą ir ekonomikos augimą tuo pat metu 
užtikrinant, jog menininkams būtų atlyginama sąžiningai ir proporcingai;

9. pabrėžia, kad internetu ir ne internetu parduodamiems kultūros darbams reikia taikyti tą 
patį PVM tarifą; šiomis aplinkybėmis mano, kad taikant mažesnius PVM tarifus kultūrinei 
medžiagai internete skaitmeninės platformos taptų patrauklesnės;

10. mano, kad būtina remti švietimo ir kultūros darbų pavertimą skaitmenine forma kuo 
daugiau oficialių ES kalbų, kad visuomenei būtų teikiamas vertingas ir naudingas turinys;

11. palankiai vertina pasiūlymus užtikrinti didesnes galimybes naudotis teisėtomis interneto 
turinio paslaugomis ir skatinti jų plėtrą, tačiau pabrėžia, jog reikia ES lygmeniu 
modernizuoti ir labiau suderinti ES autorių teises; todėl pabrėžia, kad reikia autorių teisių 
teisės akto, kuriuo būtų teikiamos tinkamos paskatos ir užtikrinama pusiausvyra ir kuris 
atitiktų šiuolaikines technologijas; mano, kad prie licencijų skyrimo daugeliui regionų 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje raginimo, skatinimo ir tvarumo, visų pirma, reikėtų 
prisidėti rinkos poreikių nulemtomis iniciatyvomis atsiliepiant į vartotojų reikmes; todėl 
ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti intelektinės nuosavybės teisių strategijos 
iniciatyvas;

12. pabrėžia, kad svarbu nustatyti aiškius principus santykiams su trečiųjų šalių
skaitmeninėmis rinkomis reguliuoti, ypač dėl Sąjungos lygmens projektų, pvz., pasaulinio 
kultūros paveldo skaitmeninimo;

13. palankiai vertina tai, kad Komisija paskelbė naują pranešimo ir veiksmų sistemą, ir šiuo 
klausimu primena, kad e. komercijos direktyvoje nustatyta, jog informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjams tenka pareiga tam tikromis aplinkybėmis imtis veiksmų siekiant 
užkirsti kelią neteisėtai veiklai internete arba ją nutraukti;

14. pabrėžia, kad įgaliojimai blokuoti interneto svetaines, kurie yra kraštutinė priemonė 
sprendžiant neteisėtos veiklos internete problemą, tačiau kurių veiksmingumas siekiant 
pakeisti vartotojų elgseną yra abejotinas, taip pat gali pažeisti saviraiškos laisvę ir todėl 
negali būti naudojami kaip panacėja; ragina Komisiją parengti pasiūlymus dėl geresnio 
iniciatyvų ir organizacijų koordinavimo siekiant pašalinti neteisėtą turinį iš jo šaltinio; 
pabrėžia, kad bet kokios priemonės, kuriomis suvaržoma prieiga prie interneto puslapių, 
kuriuose pateikiamas arba platinamas neteisėtas turinys, turi būti nustatomos pagal 
skaidrias procedūras ir jose turi būti pateiktos pakankamos teisinės nuostatos, pvz., dėl 
tinkamo proceso, siekiant užtikrinti, kad suvaržymas būtų apribotas iki būtino ir 
proporcingas, o naudotojai būtų informuojami apie tokio suvaržymo priežastis; pabrėžia, 
kad šios apsaugos priemonės turėtų apimti ir teisių gynimo galimybę; kartu pripažįsta, jog 
reikia rasti naujų, lengvai prieinamų ir teisėtų būdų naudotis skaitmenine medžiaga 
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gerbiant kultūrų įvairovę;

15. primena, kad valstybėms narėms taip pat tenka vaidmuo greitai ir nebiurokratiškai 
įgyvendinant ES taisykles, kad būtų realiai užtikrintos vartotojų teisės;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad buvo priimti Komisijos pasiūlymai dėl bendradarbiavimo 
priemonių teikiant mokėjimo paslaugas, siekiant kovoti su neteisėtu turiniu ar jo 
naudojimu neturint leidimo; pabrėžia, kad šį bendradarbiavimą su privačiais subjektais 
reikėtų grįsti tvirta teisine sistema, kurią taikant būtų užtikrinama duomenų privatumas, 
vartotojų apsauga, žalos atlyginimo teisė ir visų šalių galimybė kreiptis į teismą; pabrėžia, 
kad visų pirma reikia veiksmingai įgyvendinti priemones, susijusias su pranešimu ir 
turinio šalinimu, aiškiai visiems užtikrinant pagarbą pagrindinei teisei į nešališką bylos
nagrinėjimą pagal įstatymą įsteigtame nepriklausomame ir nešališkame teisme;

17. pabrėžia, kad visiems veiklos vykdytojams, įskaitant mokėjimo paslaugų teikėjus ir 
reklamos specialistus, tenka vaidmuo kovojant su neteisėtu turiniu ar jo naudojimu 
neturint leidimo;

18. ragina Komisiją, peržiūrint teisės aktus dėl PVM, taisyti nenormalią padėtį, kai galima 
taikyti mažesnius PVM tarifus spausdintoms knygoms ir kitai kultūrinei medžiagai, bet ne 
tokioms pačioms prekėms, siūlomoms elektroniniu formatu;

19. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares remti už šveitimą ir mokymą bei būsimų kartų 
ateitį atsakingiems suaugusiesiems skirtus kompiuterinio raštingumo ir supažindinimo su 
skaitmeninėmis technologijomis projektus, kad jie susipažintų su IRT teikiamomis 
galimybėmis bei keliamais pavojais vaikams ir jaunuoliams ir kad sumažėtų kartų 
atotrūkis technologijų srityje.
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