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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. susține hotărârea Comisiei de a consolida și de a facilita dezvoltarea infrastructurii TIC 
pentru a reduce decalajul digital; reamintește că dezvoltarea infrastructurii TIC are un 
impact pozitiv asupra coeziunii sociale, a creșterii economice și a competitivității Uniunii 
Europene, precum și asupra comunicației, creativității și accesului cetățenilor la educație 
și la informații; salută inițiativele din cadrul programelor de dezvoltare regională și rurală, 
precum și inițiativele BEI pentru îmbunătățirea integrării zonelor rurale în cadrul 
infrastructurilor TIC;

2. sprijină posibilitatea colaborării cu diferite structuri de cercetare; salută planurile Comisiei 
de a promova investițiile publice și private în rețele de telecomunicații în cadrul 
Mecanismului Conectarea Europei (MCE) și subliniază importanța pe care o are lansarea 
susținută a rețelei digitale transeuropene pentru creșterea economică și competitivitate în 
Uniunea Europeană;

3. subliniază că microplățile devin din ce în ce mai importante pentru a plăti conținutul 
media și cultural online, dar că există încă posibilități de a optimiza ușurința utilizării și 
consideră că acestea constituie un instrument util pentru a se asigura remunerarea 
creatorilor, întrucât asigură accesul publicului la conținut legal într-un mod accesibil; 
consideră, prin urmare, că microplățile sunt un mijloc eficient de combatere a conținutului 
ilegal; subliniază totuși că problemele asociate sistemelor de plată online, precum lipsa 
interoperabilității și costurile ridicate ale microplăților pentru consumatori, ar trebui 
abordate în vederea dezvoltării unor soluții simple, inovatoare și rentabile, avantajoase 
pentru consumatori și pentru platformele digitale;

4. subliniază că extinderea gamei legale de conținut cultural online la prețuri accesibile va 
reuși să reducă pe termen lung platformele ilegale;

5. salută inițiativa Comisiei de a aborda obstacolele în calea finalizării pieței unice digitale, 
în special barierele care împiedică dezvoltarea serviciilor online transfrontaliere legale; în 
plus, subliniază nevoia de a îmbunătăți încrederea consumatorilor în ceea ce privește 
accesarea serviciilor transfrontaliere legale;

6. subliniază că piața unică digitală va permite cetățenilor să aibă acces, în întreaga UE, la 
toate formele de conținuturi și servicii digitale (muzicale, audiovizuale, jocuri video);

7. invită Comisia să accelereze lucrările pregătitoare privind o propunere legislativă 
referitoare la „gestionarea colectivă a drepturilor”, în vederea asigurării unei mai bune 
responsabilizări, transparențe și guvernanțe a organismelor de gestionare colectivă a 
drepturilor, stabilind mecanisme eficiente de soluționare a disputelor și clarificând și 
simplificând sistemele de licențiere din sectorul muzical;

8. subliniază că tehnologiile de internet noi și în expansiune și serviciile online au condus la 
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o creștere a cererii de conținut audiovizual și de alte conținuturi digitale culturale și 
creative și oferă modalități noi și inovatoare de personalizare și îmbogățire a ofertei, în 
special în rândul tinerilor; constată, cu toate acestea, că în prezent oferta de conținut legal 
este insuficientă pentru a satisface această cerere, utilizatorii fiind motivați în aceste 
circumstanțe să acceseze conținut ilegal; consideră că trebuie avute în vedere modelele de 
afaceri inovatoare și diferite structuri de licențiere pentru a crește disponibilitatea; solicită 
o mai bună exploatare a tehnologiilor digitale, care ar trebui să constituie un catalizator 
pentru diferențierea și multiplicarea ofertelor legale, menținând astfel încrederea 
consumatorilor și creșterea și asigurând totodată că artiștii beneficiază de o remunerație 
echitabilă și proporționată;

9. subliniază că este necesar ca operelor culturale vândute online și offline să li se aplice 
același nivel al TVA-ului; consideră, în acest context, că aplicarea unor TVA-uri reduse 
pentru conținutul cultural online ar crește atractivitatea platformelor digitale;

10. consideră necesară sprijinirea procesului de digitalizare, în cât mai multe dintre limbile 
oficiale ale UE, a operelor cu relevanță educațională și culturală, pentru a oferi un conținut 
valoros si util publicului;

11. salută propunerile de creștere a disponibilității și de dezvoltare a serviciilor de conținut 
online legal, dar subliniază necesitatea unor drepturi de autor UE modernizate și mai 
armonizate la nivelul Uniunii; subliniază, prin urmare, necesitatea unei legislații privind 
drepturile de autor care să ofere stimulentele adecvate, să asigure echilibrul și să țină pasul 
cu tehnologia modernă; consideră că încurajarea, promovarea și durabilitatea licențierii 
multiteritoriale în cadrul pieței unice digitale ar trebui, mai presus de toate, să fie facilitată 
prin inițiative orientate către piață ca răspuns la cererea consumatorilor; invită Comisia, 
prin urmare, să pună neîntârziat în aplicare inițiativele din cadrul strategiei DPI;

12. subliniază importanța stabilirii unor principii clare care să reglementeze relația cu piețele 
digitale din state terțe, în special în ce privește proiectele derulate la nivelul Uniunii, cum 
ar fi digitalizarea patrimoniului cultural mondial;

13. salută anunțarea de către Comisie a unei noi comunicări și a unui nou program de acțiune 
și reamintește în acest context că Directiva privind comerțul electronic prevede că 
furnizorii de servicii ale societății informaționale au datoria să acționeze, în anumite 
împrejurări, pentru evitarea sau stoparea activităților ilegale desfășurate online;

14. subliniază că puterea de a bloca website-uri, care reprezintă o soluție de ultimă instanță 
pentru abordarea activităților online ilegale, dar a cărei eficiență în ceea ce privește 
schimbarea comportamentului consumatorilor este discutabilă, poate încălca libertatea de 
exprimare și prin urmare nu poate funcționa ca panaceu; invită Comisia, prin urmare, să 
elaboreze concepte pentru îmbunătățirea coordonării inițiativelor și a organizațiilor care 
vizează eliminarea de pe internet a conținutului ilegal; subliniază că toate măsurile care 
restricționează accesul la site-uri de internet care conțin sau care distribuie conținut ilegal 
trebuie definite în cadrul unui proces transparent și trebuie să ofere suficiente dispoziții 
juridice de securitate, cum ar fi respectarea garanțiilor procedurale, pentru a se asigura că 
restricțiile sunt proporționale și nu depășesc limitele necesității și că utilizatorii sunt 
informați cu privire la motivul restricției; subliniază că aceste dispoziții de securitate ar 
trebui să includă și posibilitatea introducerii de căi de atac; în același timp, recunoaște 
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nevoia de a identifica moduri noi, ușor accesibile și legale de a descărca conținuturi 
digitale, cu respectarea diversității culturale;

15. reamintește că și statele membre au un rol important prin asigurarea unei puneri în 
aplicare rapide și nebirocratice a normelor UE, în vederea concretizării drepturilor 
consumatorilor;

16. ia act de propunerile Comisiei de măsuri de cooperare cu servicii de plată pentru a 
combate conținutul neautorizat și ilegal; subliniază că orice cooperare ar trebui să aibă o 
bază fermă într-un cadru legal caracterizat prin respectarea confidențialității datelor, 
protecția consumatorilor, dreptul de a cere despăgubiri și accesul la justiție; subliniază că 
primul pas trebuie să îl constituie punerea efectivă în aplicare a procedurilor de notificare, 
asigurându-se fără echivoc și pentru toată lumea respectarea dreptului fundamental la un 
proces echitabil într-un tribunal independent și imparțial creat prin lege;  

17. subliniază că toți operatorii, inclusiv prestatorii de servicii de plată și difuzorii de 
publicitate, au un rol important în lupta împotriva conținutului neautorizat sau ilegal;

18. solicită Comisiei să abordeze, în revizuirea legislației privind TVA-ul, situația anormală în 
care este posibilă aplicarea unor niveluri reduse ale TVA-ului pentru cărțile tipărite și 
pentru alte tipuri de conținut cultural tipărit, însă nu și pentru bunurile identice disponibile 
în format electronic;

19. invită Comisia și statele membre să susțină proiectele de alfabetizare și de familiarizare în 
domeniul tehnologiilor digitale, destinate adulților responsabili de educația, formarea și 
viitorul noilor generații, astfel încât aceștia să fie conștienți de oportunitățile și de riscurile 
pe care TIC le reprezintă pentru copii, dar și pentru a permite o reducere a diviziunii 
tehnologice dintre generații.
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