
AD\905058NL.doc PE487.988v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 – 2014

Commissie cultuur en onderwijs

2012/2030(INI)

16.7.2012

ADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voltooien van de digitale eengemaakte markt
(2012/2030(INI))

Rapporteur voor advies: Marietje Schaake



PE487.988v02-00 2/6 AD\905058NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\905058NL.doc 3/6 PE487.988v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. steunt de vastberadenheid van de Commissie om de ontwikkeling van ICT-infrastructuur te 
versterken en te vergemakkelijken en aldus de digitale kloof te overbruggen; herinnert eraan 
dat de ontwikkeling van ICT-infrastructuur een positieve bijdrage levert aan de sociale 
cohesie, economische groei en het concurrentievermogen van de Europese Unie en aan 
communicatie, creativiteit en de toegang van burgers tot onderwijs en informatie; 
verwelkomt de initiatieven in het kader van de programma’s voor regionale ontwikkeling en 
ontwikkeling van de landelijke ruimte en van de EIB ter verbetering van de aansluiting van 
landelijke gebieden op ICT-infrastructuren;

2. steunt de mogelijkheid tot samenwerking met onderzoekstructuren; verwelkomt de plannen 
van de Commissie om staats- en particuliere investeringen in telecommunicatienetwerken in 
het kader van de Connecting Europe Faciliteit (CEF) te stimuleren, en onderstreept het 
belang van permanente invoering van een trans-Europese digitale 
dienstverleningsinfrastructuur voor economische groei en concurrentievermogen in de EU;

3. benadrukt dat microbetalingen voor het betalen voor media en culturele online-inhoud steeds 
belangrijker worden, maar dat de gebruiksvriendelijkheid verder kan worden 
geoptimaliseerd, en beschouwt dit als een nuttig instrument om te waarborgen dat de makers 
worden betaald omdat zij legale inhoud op een betaalbare manier toegankelijk maken voor 
het publiek; beschouwt microbetalingen derhalve als een effectief instrument voor de 
bestrijding van illegale inhoud; benadrukt echter dat problemen die verband houden met 
online betaalsystemen, zoals het gebrek aan interoperabiliteit en hoge kosten voor 
microbetalingen voor consumenten, aangepakt moeten worden om eenvoudige, innovatieve 
en kostenefficiënte oplossingen te ontwikkelen ten gunste van de consument en digitale 
platformen;

4. benadrukt dat uitbreiding van het legale aanbod van culturele online-inhoud voor betaalbare 
prijzen op den duur illegale platformen op internet kan terugdringen;

5. verwelkomt het initiatief van de Commissie om de hinderpalen voor de voltooiing van de 
digitale eengemaakte markt weg te werken, voornamelijk de belemmeringen die de 
ontwikkeling van legale grensoverschrijdende onlinediensten tegenhouden; onderstreept 
voorts de noodzaak om het vertrouwen van de consument met betrekking tot de toegang tot 
legale grensoverschrijdende diensten te vergroten;

6. onderstreept dat burgers dankzij de digitale eengemaakte markt in de gehele EU toegang 
zullen krijgen tot alle vormen van digitale inhoud en diensten (muziek, audiovisuele 
producten, videogames);

7. dringt er bij de Commissie op aan haar voorbereidingen voor een wetgevingsvoorstel inzake 
het 'beheer van collectieve rechten' te versnellen en zo te komen tot een verbetering van de 
verantwoordingsplicht, transparantie en governance van organisaties die collectieve rechten 
beheren, doeltreffende mechanismen voor geschillenbeslechting, en verduidelijking en 
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vereenvoudiging van licentiesystemen in de muziekindustrie;

8. benadrukt dat nieuwe en zich uitbreidende internettechnologieën en onlinediensten de vraag 
naar audiovisuele en andere culturele en creatieve digitale inhoud hebben doen toenemen, en 
nieuwe en innovatieve manieren bieden om het aanbod te verrijken en aan te passen, met 
name bij de jeugd; merkt echter op dat er momenteel onvoldoende legaal aanbod is om aan 
deze vraag te voldoen, met als gevolg dat gebruikers gemotiveerd raken om hun heil te 
zoeken bij illegale inhoud; gelooft echter dat innovatieve businessmodellen en andere 
licentieconstructies moeten worden overwogen om de beschikbaarheid te vergroten; verzoekt 
om een beter gebruik van digitale technologieën die moeten aanzetten tot een meer divers en 
uitgebreid wettelijk aanbod, waarbij het consumentenvertrouwen en de groei in stand moeten 
worden gehouden en eerlijke en evenredige betaling aan artiesten moet worden gewaarborgd;

9. onderstreept de noodzaak om hetzelfde btw-tarief te hanteren voor culturele werken die 
online en offline worden verkocht; is in dit verband van mening dat de toepassing van lagere 
btw-tarieven voor culturele online inhoud de aantrekkelijkheid van digitale platformen zou 
vergroten;

10. beschouwt het bevorderen van de digitalisering van werken met een belang voor onderwijs 
en cultuur in zoveel mogelijk van de officiële talen van de Europese Unie noodzakelijk, 
zodat het publiek waardevolle en nuttige inhoud wordt geboden;

11. verwelkomt de voorstellen voor het verhogen van de beschikbaarheid en voor het 
ontwikkelen van legale diensten voor online-inhoud, maar benadrukt de noodzaak van een 
gemoderniseerd en meer geharmoniseerd EU-auteursrecht op het niveau van de Unie; 
benadrukt derhalve de noodzaak van wetgeving op het gebied van auteursrecht, die zorgt 
voor de juiste stimulansen en voldoende evenwicht en gelijke tred houdt met de moderne 
technologie; is van mening dat aanmoediging, bevordering en duurzaamheid van 
grensoverschrijdende licenties in de digitale eengemaakte markt op de eerste plaats moeten 
worden ondersteund door marktgestuurde initiatieven die inspelen op de vraag van de 
consument; roept de Commissie derhalve op de initiatieven voor de IRP-strategie onverwijld 
uit te voeren;

12. onderstreept het belang van het vaststellen van duidelijke principes voor het regelen van de 
betrekkingen met de digitale markten van derde landen, met name waar het gaat om 
projecten die op het niveau van de Unie worden uitgevoerd, zoals de digitalisering van het 
cultureel werelderfgoed;

13. is ingenomen met de aankondiging door de Commissie van een nieuwe meldings- en 
actieregeling en herinnert er in dit verband aan dat, op grond van de richtlijn inzake e-handel, 
verleners van diensten van de informatiemaatschappij in bepaalde gevallen verplicht zijn op 
te treden om illegale online-activiteiten te vermijden of deze te doen ophouden;

14. benadrukt dat de mogelijkheid van het blokkeren van websites, wat een laatste redmiddel is 
om illegale online-activiteiten aan te pakken maar waarvan de doeltreffendheid met 
betrekking tot het veranderen van consumptiegedrag twijfelachtig is, tevens inbreuk kan 
maken op de vrijheid van meningsuiting en derhalve niet kan dienen als wondermiddel; 
verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen voor een verbeterde coördinatie van 
initiatieven en organisaties, met als doel illegale inhoud aan de bron te verwijderen; 
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benadrukt dat alle maatregelen die de toegang beperken tot internetpagina’s die illegale 
inhoud bevatten of verspreiden in een transparante procedure moeten worden vastgelegd en 
voldoende wettelijke bepalingen moeten omvatten, zoals eerlijke rechtsbedeling, met name 
om te waarborgen dat de beperking uitsluitend betrekking heeft op het hoognodige en naar 
verhouding is, en dat gebruikers op de hoogte worden gesteld van de reden van de beperking; 
benadrukt dat dergelijke beveiligingsmaatregelen tevens de mogelijkheid om gebruik te 
maken van rechtsmiddelen moeten omvatten; onderkent tegelijkertijd de noodzaak om 
nieuwe, gemakkelijk toegankelijke en legale manieren te vinden om toegang te krijgen tot 
digitale inhoud, met inachtneming van de culturele verscheidenheid;

15. herinnert eraan dat ook de lidstaten een taak hebben bij het waarborgen van een snelle en 
niet-bureaucratische tenuitvoerlegging van de EU-voorschriften, teneinde de rechten van de 
consument te verwezenlijken;

16. neemt kennis van de voorstellen van de Commissie voor samenwerkingsmaatregelen met 
betalingsdiensten om niet-geautoriseerde of illegale inhoud te bestrijden; benadrukt dat alle 
vormen van samenwerking met private partijen stevig verankerd moeten zijn in een juridisch 
kader dat zich kenmerkt door eerbiediging van de privacy van gegevens, bescherming van de 
consument, recht van verhaal en toegang tot de rechter voor alle partijen; benadrukt dat de 
effectieve omzetting van 'meldings- en actiemaatregelen' de eerste stap moet zijn, met 
inachtneming van het grondrecht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en 
onpartijdige rechtbank, zoals vastgelegd bij wet, eenduidig en voor iedereen;

17. benadrukt dat alle exploitanten, met inbegrip van aanbieders van betalingsdiensten en 
adverteerders, een rol spelen bij de bestrijding van niet-geautoriseerde en illegale inhoud;

18. roept de Commissie op bij haar herziening van de btw-wetgeving een anomalie aan te 
pakken, en wel de mogelijke toepassing van lagere btw-tarieven voor gedrukte boeken en 
andere culturele inhoud, maar niet voor gelijkwaardige goederen die in elektronische vorm 
beschikbaar zijn;

19. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan digitale alfabetiseringsprojecten te 
ondersteunen, gericht op volwassenen die educatieve en vormende taken hebben en taken 
met betrekking tot de nieuwe generaties, zodat zij zich bewust worden van de mogelijkheden 
en gevaren die de ICT vertegenwoordigt voor kinderen en jongeren, en die het hen ook 
mogelijk maken de technologische generatiekloof te verkleinen.
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