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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta Komisijas apņemšanos stiprināt un veicināt IKT infrastruktūras attīstību, lai 
pārvarētu digitālo plaisu; atgādina, ka IKT infrastruktūras attīstība pozitīvi ietekmē 
Eiropas Savienības sociālo kohēziju, ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, kā arī 
komunikāciju, radošumu un pilsoņu piekļuvi izglītībai un informācijai; atzinīgi vērtē 
iniciatīvas reģionālās attīstības un lauku attīstības programmu ietvaros, kā arī EIB 
iniciatīvas, kas vērstas uz lauku teritoriju labāku integrāciju IKT infrastruktūrā;

2. atbalsta iespēju sadarboties ar pētniecības iestādēm; atzinīgi vērtē Komisijas ieceres 
veicināt publiskas un privātas investīcijas Eiropas telekomunikāciju tīklos „Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta” (CEF) ietvaros un uzsver Eiropas digitālo 
pakalpojumu infrastruktūras pastāvīgas ieviešanas nozīmi ES saimnieciskajai izaugsmei 
un konkurētspējai;

3. uzsver, ka mikromaksājumi kļūst aizvien būtiskāki, lai veiktu samaksu par plašsaziņas 
līdzekļu un kultūras saturu tiešsaistē, taču vēl joprojām ir iespējams uzlabot izmantošanas 
ērtību, un uzskata to par lietderīgu instrumentu, kā nodrošināt atlīdzību satura autoriem, jo 
ar mikromaksājumu starpniecību sabiedrībai ir piekļuve likumīgam saturam par 
saprātīgām cenām; tāpēc uzskata, ka mikromaksājumi ir efektīvs līdzeklis nelegāla satura 
apkarošanai; tomēr uzsver, ka ir jārisina ar tiešsaistes maksājumu sistēmām saistītās 
problēmas, piemēram, savstarpējās izmantojamības trūkums un mikromaksājuma augstās 
izmaksas patērētājiem, lai izstrādātu vienkāršus, inovatīvus un rentablus risinājumus 
patērētājiem un digitālajām platformām;

4. uzsver, ka kultūras satura legālā tiešsaistes piedāvājuma paplašināšana par pieņemamām 
cenām ilgtermiņā var mazināt nelegālu interneta platformu klātbūtni;

5. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu pievērsties šķēršļiem, kas kavē vienotā digitālā tirgus 
izveides pabeigšanu, galvenokārt barjerām, kas kavē likumīgu pārrobežu tiešsaistes 
pakalpojumu attīstību; turklāt uzsver nepieciešamību uzlabot patērētāju uzticību saistībā ar 
piekļuvi likumīgiem pārrobežu pakalpojumiem;

6. uzsver, ka vienotais digitālais tirgus pilsoņiem visā ES nodrošinās piekļuvi visu veidu 
digitālajam saturam un pakalpojumiem (mūzikai, audiovizulālajam saturam un 
videospēlēm);

7. mudina Komisiju paātrināt sagatavošanas darbu saistībā ar tiesību akta priekšlikumu par 
„kolektīvo tiesību pārvaldījumu”, lai nodrošinātu kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
sabiedrību labāku pārskatatbildību, pārredzamību un pārvaldību, izveidojot efektīvus 
strīdu izšķiršanas mehānismus, kā arī paskaidrojot un vienkāršojot licencēšanas sistēmas 
mūzikas nozarē;

8. uzsver, ka jaunas un arvien plašāk lietotas interneta tehnoloģijas un tiešsaistes 
pakalpojumi ir palielinājuši pieprasījumu pēc audiovizuālā un cita veida kultūras un 
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radošā digitālā satura un nodrošina jaunus un inovatīvus veidus, kā pielāgot un bagātināt 
piedāvājumu, it sevišķi jauniešiem; taču norāda, ka pašlaik ir nepietiekams likumīgs 
piedāvājums šā pieprasījuma apmierināšanai un ka tas motivē lietotājus piekļūt nelegālam 
saturam; uzskata, ka ir jāapsver inovatīvi uzņēmējdarbības modeļi un dažādas 
licencēšanas struktūras, lai palielinātu pakalpojumu pieejamību; aicina labāk izmantot 
digitālās tehnoloģijas, kam vajadzētu būt kā atspēriena punktam gan likumīgu 
piedāvājumu dažādošanai, gan to pavairošanai, tādējādi saglabājot patērētāju uzticību un 
izaugsmi, vienlaikus nodrošinot godīgu un samērīgu atlīdzību māksliniekiem;

9. uzsver nepieciešamību kultūras darbiem, ko pārdod tiešsaistē un bezsaistē, piemērot to 
pašu PVN likmi; šajā kontekstā uzskata, ka samazinātu PVN likmju piemērošana 
tiešsaistes kultūras saturam veicinātu digitālo platformu pievilcību;

10. uzskata, ka ir jāatbalsta izglītības un kultūras darbu digitalizācija pēc iespējas lielākā 
skaitā ES valodu, lai sabiedrībai nodrošinātu vērtīgu un lietderīgu saturu;

11. atzinīgi vērtē priekšlikumus palielināt pakalpojumu pieejamību un attīstīt likumīgus 
tiešsaistes satura pakalpojumus, taču uzsver nepieciešamību Savienības līmenī pieņemt 
modernāku un saskaņotāku ES regulējumu autortiesību jomā; tomēr uzsver 
nepieciešamību pieņemt autortiesību tiesību aktu, kas nodrošinātu atbilstīgus stimulus un 
līdzsvaru un atbilstu modernajām tehnoloģijām; uzskata, ka vairākteritoriju licencēšanas 
sekmēšana, veicināšana un ilgtspēja vienotajā digitālajā tirgū pirmām kārtām ir jāatbalsta 
ar tirgus iniciatīvām, reaģējot uz patērētāju pieprasījumu; attiecīgi aicina Komisiju 
nekavējoties īstenot IĪT stratēģijas iniciatīvas;

12. uzsver, ka ir svarīgi noteikt skaidrus principus, lai reglamentētu attiecības ar trešo valstu 
digitālajiem tirgiem, it sevišķi saistībā ar Savienības līmeņa projektiem, piemēram, 
pasaules kultūras mantojuma digitalizāciju;

13. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par jaunu paziņošanas un rīcības sistēmu un šajā 
saistībā atgādina, ka saskaņā ar E-komercijas direktīvu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem konkrētos apstākļos ir pienākums rīkoties, lai novērstu vai 
apturētu nelikumīgas darbības, kas notiek tiešsaistē;

14. uzsver, ka ar tīmekļa vietņu bloķēšanas pilnvarām, kuras ir vienīgā iespēja, kā apturēt 
nelikumīgas darbības tiešsaistē, bet kuru efektivitāte pie patērētāju mainīgās uzvedības ir 
apšaubāma, rodas arī iespēja liegt vārda brīvību un tāpēc tās nevar būt problēmas 
atrisinājums; aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumus labākai iniciatīvu un organizāciju 
koordinācijai, kuras mērķis būtu dzēst nelegālu saturu tā radīšanas vietā; uzsver, ka 
jebkādi pasākumi, kas ierobežo piekļuvi tīmekļa vietnēm, kurās ir nelegāls saturs vai 
kuras to izplata, jāizstrādā pārredzamā procedūrā un tajos ir jāiekļauj atbilstīgi juridiski 
noteikumi, piemēram, likumā paredzētā kārtība, lai nodrošinātu, ka ierobežojuma apmērs 
nepārsniedz vajadzīgo līmeni un ierobežojums ir samērīgs, un ka lietotāji ir informēti par 
ierobežojuma iemeslu; uzsver, ka šādos drošības pasākumos būtu jāietver arī iespēja tos 
pārsūdzēt; tajā pašā laikā atzīst nepieciešamību rast jaunus, viegli pieejamus un likumīgus 
veidus, kā piekļūt digitālajam saturam, vienlaikus respektējot kultūru daudzveidību;

15. atgādina, ka arī dalībvalstīm ir jāpiedalās, lai nodrošinātu ātru un nebirokrātisku ES 
noteikumu īstenošanu un patērētāju tiesības kļūtu par realitāti;
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16. pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumus neatļauta vai nelikumīga satura apkarošanai 
izstrādāt sadarbības pasākumus ar maksājumu dienestiem; uzsver, ka sadarbībai ar 
privātajiem partneriem būtu stingri jābalstās uz tiesisko regulējumu, kurā attiecībā uz 
visām iesaistītajām pusēm tiek ievērots datu privātums, patērētāju aizsardzība, tiesiskā 
aizsardzība un piekļuve tiesiskumam; uzsver, ka pirmajam solim jābūt efektīvai 
„paziņošanas un izņemšanas” pasākumu īstenošanai, visiem vienādi nodrošinot to, ka tiek 
ievērotas pamattiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā un tiesību 
aktos noteiktā tiesā;

17. uzsver, ka visiem operatoriem, tostarp maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un reklāmas 
aģentūrām, ir nozīme cīņā pret neatļautu un nelikumīgu saturu;

18. aicina Komisiju savā PVN tiesību aktu pārskatā pievērsties absurdajam jautājumam par to, 
ka drukātām grāmatām un citam kultūras saturam piemēro samazinātas PVN likmes, taču 
identiskām precēm, kas pieejamas elektroniskā formātā, tādas nepiemēro;

19. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis atbalstīt digitālo tehnoloģiju prasmju un 
iepazīstināšanas projektus, kas paredzēti pieaugušajiem, kuri atbildīgi par jaunāko 
paaudžu izglītošanu, apmācību un nākotni, lai viņi apzinātos ar IKT saistītās iespējas un 
riskus zīdaiņiem un bērniem, bet arī lai mazinātu tehnoloģisko prasmju plaisu starp 
paaudzēm.
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