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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. wspiera determinację, z jaką Komisja dąży do wzmocnienia i ułatwienia rozwoju 
infrastruktury ICT w celu likwidacji przepaści cyfrowej; przypomina, że rozwój 
infrastruktury ICT pozytywnie wpływa na spójność społeczną, wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność Unii Europejskiej i na komunikację, kreatywność i dostęp obywateli do 
edukacji i informacji; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w ramach programów 
rozwoju regionalnego i wiejskiego, a także inicjatywy EBI na rzecz poprawy integracji 
obszarów wiejskich z infrastrukturą ICT;

2. popiera możliwość współpracy z ośrodkami badawczymi; z zadowoleniem przyjmuje 
plany Komisji dotyczące promowania publicznych i prywatnych inwestycji w sieci 
telekomunikacyjne w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i podkreśla wagę trwałego 
uruchomienia transeuropejskiej sieci cyfrowej dla wzrostu gospodarczego 
i konkurencyjności w UE;

3. podkreśla, że mikropłatności stają się coraz ważniejsze przy płaceniu za treści medialne 
i kulturalne w internecie, należy jednak dalej pracować nad usprawnianiem korzystania 
z nich oraz postrzega je jako użyteczne narzędzie do zapewniania, by twórcy otrzymywali 
należne im wynagrodzenie, ponieważ dzięki nim społeczeństwo ma dostęp do legalnych 
treści po przystępnej cenie; uważa w związku z tym, że mikropłatności są skutecznym 
środkiem zwalczania nielegalnych treści; podkreśla jednak, że problemy związane 
z systemami płatności w internecie, takie jak brak interoperacyjności i wysokie koszty 
drobnych płatności dla konsumentów, należy rozwiązywać w taki sposób, aby 
wypracowywać proste, innowacyjne i racjonalne pod względem kosztów rozwiązania 
z korzyścią dla konsumentów oraz platform cyfrowych;

4. podkreśla, że rozwój legalnych zasobów treści kulturalnych w internecie po przystępnych 
cenach pozwoli ograniczyć w dłuższej perspektywie liczbę nielegalnych platform;

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na rzecz usunięcia przeszkód 
utrudniających utworzenie jednolitego rynku cyfrowego, w szczególności barier 
wstrzymujących rozwój legalnych transgranicznych usług elektronicznych; ponadto 
podkreśla konieczność poprawy zaufania konsumentów korzystających z legalnych usług 
transgranicznych;

6. podkreśla, że jednolity rynek cyfrowy umożliwi obywatelom dostęp, na całym terytorium 
UE, do wszystkich rodzajów treści i usług cyfrowych (treści muzyczne, audiowizualne, 
gry wideo);

7. zachęca Komisję do przyspieszenia prac przygotowawczych nad inicjatywą 
ustawodawczą dotyczącą zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, mając na celu 
zapewnienie większej odpowiedzialności, przejrzystości i lepszego zarządzania ze strony 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jak również skutecznych 
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mechanizmów rozstrzygania sporów, oraz wyjaśnienie i uproszczenie zasad 
funkcjonowania systemów udzielania licencji w branży muzycznej;

8. podkreśla, że nowe i rozszerzające się technologie internetowe i usługi elektroniczne 
zwiększyły zapotrzebowanie na treści audiowizualne oraz inne treści kulturalne 
i kreatywne oraz zapewniają nowe i innowacyjne sposoby na dostosowanie i wzbogacenie 
oferty, zwłaszcza wśród osób młodych; zauważa jednak, że obecna legalna podaż jest 
niewystarczająca dla zaspokojenia tego popytu, przez co użytkownicy chętniej sięgają po 
treści z nielegalnych źródeł; sądzi, że należy rozważyć innowacyjne modele działalności 
oraz inną strukturę przyznawania licencji pod kątem zwiększenia dostępności; wzywa do 
lepszego wykorzystania technologii cyfrowych, które powinny stanowić podstawę 
zarówno dla zróżnicowania, jak i dla zwielokrotnienia legalnych ofert, dzięki czemu 
zachowane zostanie zaufanie konsumentów i podtrzymany wzrost, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu uczciwych i odpowiednich wynagrodzeń artystom;

9. podkreśla konieczność wprowadzenia tej samej stawki VAT od dzieł kultury 
sprzedawanych w internecie oraz poza nim; uważa w tym kontekście, że stosowanie 
obniżonych stawek VAT od internetowych treści kulturowych przyczyniłoby się do 
zwiększenia atrakcyjności platform cyfrowych;

10. uważa, że konieczne jest wspieranie digitalizacji treści edukacyjnych i kulturowych w jak 
największej liczbie języków urzędowych UE, aby zapewnić społeczeństwu dostęp do 
cennych i użytecznych treści;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycje służące zwiększeniu dostępności i rozwojowi 
legalnych usług elektronicznych w zakresie treści, ale podkreśla konieczność 
unowocześnienia i ujednolicenia praw autorskich w UE na szczeblu unijnym; podkreśla 
w związku z tym zapotrzebowanie na przepisy dotyczące praw autorskich, które zapewnią 
stosowne zachęty, równowagę oraz dotrzymają kroku nowoczesnym technologiom; 
uważa, że zachęcanie, promowanie oraz równoważność zezwoleń na wiele terytoriów 
w ramach jednolitego rynku cyfrowego powinny przede wszystkim być ułatwiane przez 
inicjatywy o charakterze rynkowym tworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
konsumentów; wzywa Komisję, aby odpowiednio i niezwłocznie wdrożyła inicjatywy 
dotyczące strategii w zakresie praw własności intelektualnej;

12. podkreśla znaczenie utworzenia jasnych zasad regulujących stosunki z rynkami 
cyfrowymi w państwach trzecich, zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć na szczeblu 
unijnym, takich jak digitalizacja światowego dziedzictwa kultury;

13. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez Komisję nowego systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści i przypomina w tym kontekście, że na mocy dyrektywy 
o handlu elektronicznym usługodawcy mają w niektórych przypadkach obowiązek 
działania w celu zapobieżenia bezprawnej działalności w internecie lub wstrzymania jej;

14. podkreśla, że uprawnienie do blokowania stron internetowych, które jest środkiem 
ostatecznym w przypadku bezprawnej działalności online, ale którego skuteczność 
w zmienianiu zachowań konsumentów jest wątpliwa, może także naruszać wolność słowa 
i w związku z tym nie może odgrywać roli panaceum; wzywa Komisję do opracowania 
wniosków w sprawie ulepszonej koordynacji inicjatyw i organizacji, które mają na celu 
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usuwanie nielegalnych treści u źródła; podkreśla, że wszystkie działania ograniczające 
dostęp do stron internetowych zawierających nielegalne treści lub rozpowszechniających 
je musi zostać zdefiniowany w drodze przejrzystych procedur oraz musi zawierać 
wystarczające przepisy prawne, na przykład dotyczące sprawiedliwości proceduralnej, 
zapewniające, by restrykcje były proporcjonalne i by nie były nadmiernie surowe, zaś by 
użytkownicy otrzymali informację, z jakich przyczyn wprowadzono restrykcje; podkreśla, 
że wspomniane przepisy z zakresu bezpieczeństwa powinny również umożliwiać 
podejmowanie środków odwoławczych; równocześnie dostrzega konieczność znalezienia 
nowych, łatwiej dostępnych i legalnych sposobów pobierania treści cyfrowych, przy 
poszanowaniu różnorodności kulturowej;

15. przypomina, że państwa członkowskie również muszą odegrać swoją rolę, zapewniając 
szybkie i niebiurokratyczne wdrażanie przepisów UE, dążąc do urzeczywistnienia praw 
konsumentów;

16. potwierdza, że analiza wykorzystania usług płatności może pomóc w identyfikacji osób 
dostarczających takich nielegalnych treści; podkreśla, że wszelka współpraca 
z podmiotami prywatnymi powinna być stosownie umocowana w ramach prawnych 
poprzez poszanowanie prywatności danych, ochronę konsumentów, oraz prawo do 
roszczeń i dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich stron; podkreśla, że 
pierwszym krokiem musi być skuteczne wprowadzenie w życie środków powiadamiania, 
które zagwarantują jednoznacznie i dla wszystkich poszanowanie podstawowego prawa 
do rzetelnego procesu sądowego przed niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym 
z mocy prawa;

17. podkreśla, że wszyscy operatorzy, w tym dostawcy płatności oraz reklamodawcy mają do 
odegrania rolę w zwalczaniu nieautoryzowanych i nielegalnych treści;

18. wzywa Komisję do zajęcia się w przeglądzie przepisów dotyczących podatku VAT 
nieprawidłowościami związanymi z możliwością ubiegania się o niższe stawki VAT na 
drukowane książki i inne treści kulturowe, a nie jest to możliwe w przypadku 
identycznych prac dostępnych w formacie elektronicznym;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania przedsięwzięć w zakresie 
umiejętności korzystania z technologii cyfrowych i zapoznawania się z nimi 
skierowanych do osób dorosłych odpowiedzialnych za edukowanie, szkolenie i przyszłość 
młodych pokoleń, aby w ten sposób zwiększać ich znajomość szans i zagrożeń, jakie 
niosą ze sobą ICT dla młodszych i starszych dzieci, ale również aby umożliwić 
ograniczenie przepaści technologicznej między pokoleniami.
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