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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder kommissionens beslutsamhet att stärka och underlätta
utvecklingen av IKT-infrastruktur för att överbrygga den digitala klyftan. Parlamentet 
påminner om att utvecklingen av IKT-infrastruktur har en positiv inverkan på den sociala 
sammanhållningen, den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften i EU och på 
kommunikation, kreativitet och medborgarnas tillgång till utbildning och information. 
Parlamentet välkomnar initiativen inom ramen för programmen för regional utveckling 
och landsbygdsutveckling, och Europeiska investeringsbankens initiativ för att förbättra 
landsbygdsregioners anslutning till IKT-infrastrukturen. 

2. Europaparlamentet stöder möjligheten att samarbeta med forskningsinstitutioner. 
Parlamentet välkomnar kommissionens planer för att främja offentliga och privata 
investeringar i transeuropeiska telekommunikationsnät genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (CEF) och understryker vikten av ett fortsatt införande av det 
transeuropeiska tjänsteintegrerade digitala nätet för EU:s ekonomiska tillväxt och 
konkurrenskraft.

3. Europaparlamentet framhåller att det blir allt vanligare med mikrobetalningar för att betala 
för medie- och kulturinnehåll på internet, men att det fortfarande finns utrymme för att 
ytterligare förenkla användningen och menar att detta är ett användbart verktyg för att se 
till att de som skapat innehållet får ersättning, eftersom de tillgängliggjort lagligt innehåll 
för allmänheten till ett rimligt pris. Parlamentet anser därför att mikrobetalningar är 
ett effektivt sätt att bekämpa olagligt innehåll. Parlamentet poängterar emellertid att man 
måste ta itu med problemen hos internetbetalningssystemen, såsom bristande 
interoperabilitet och höga kostnader för mikrobetalningar för konsumenter, i avsikt att ta 
fram enkla, innovativa och kostnadseffektiva lösningar som gynnar konsumenterna och 
digitala plattformar.

4. Europaparlamentet betonar att en utbyggnad av det lagliga nätutbudet av kulturinnehåll till 
rimliga priser på lång sikt kan tränga undan olagliga plattformar på internet.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om att ta itu med hindren mot 
fullbordandet av den digitala inre marknaden, framför allt de hinder som hämmar 
utvecklingen av lagliga gränsöverskridande nätbaserade tjänster. Parlamentet betonar 
dessutom behovet av att stärka konsumenternas tillit vid användning av lagliga, 
gränsöverskridande tjänster.

6. Europaparlamentet understryker att en digital inre marknad gör att medborgarna kommer 
att få tillgång inom hela EU till digitalt innehåll och digitala tjänster i alla former, oavsett 
om det rör sig om musik, audiovisuellt innehåll eller videospel.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda sitt förberedande arbete med 
ett lagstiftningsförslag om förvaltning av kollektiva rättigheter i syfte att garantera bättre 
ansvarsskyldighet, insyn och styrning i organisationer för förvaltning av kollektiva 
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rättigheter, upprätta effektiva mekanismer för tvistlösning samt klargöra och förenkla 
licensieringssystemen inom musiksektorn.

8. Europaparlamentet understryker att nya och växande nättekniker och nättjänster har ökat 
efterfrågan på audiovisuellt innehåll och annat kulturellt och kreativt digitalt innehåll och 
på ett nytt och innovativt sätt anpassar och berikar utbudet, särskilt bland unga människor. 
Parlamentet konstaterar dock att det lagliga utbudet för närvarande inte är tillräckligt för 
att möta denna efterfrågan, vilket gör att användarna söker tillgå olagligt innehåll. 
Parlamentet anser att innovativa affärsmodeller och andra licensieringstrukturer måste 
övervägas för att öka tillgängligheten. Parlamentet efterlyser ett bättre utnyttjande av 
digital teknik, vilket bör utgöra en språngbräda för såväl spridning som mångfaldigande 
av lagligt utbud, så att konsumenternas förtroende och tillväxten kan upprätthållas, 
samtidigt som man ser till att artisterna får en lämplig och rättmätig ersättning.

9. Europaparlamentet framhåller att kulturella verk som säljs på och utanför internet måste 
beläggas med samma mervärdesskattesats. Parlamentet anser i detta sammanhang att 
tillämpning av reducerade mervärdesskattesatser för kulturinnehåll på internet skulle öka 
de digitala plattformarnas attraktionskraft.

10. Europaparlamentet menar att det är viktigt att stödja digitaliseringen av 
utbildningsprodukter och kulturella verk på så många officiella EU-språk som möjligt för 
att förse allmänheten med värdefullt och användbart innehåll.

11. Europaparlamentet välkomnar förslagen om att öka tillgängligheten till och utveckla det 
lagliga utbudet av nättjänster, men understryker att EU:s upphovsrättslagstiftning måste 
moderniseras och harmoniseras. Parlamentet framhåller här behovet av 
en upphovsrättslagstiftning som ger lämpliga incitament, säkerställer balans och håller 
jämna steg med modern teknik. Parlamentet anser att uppmuntran och främjande av 
hållbar licensiering för flera länder på den digitala inre marknaden framför allt bör 
underlättas genom marknadsbaserade initiativ som tillgodoser konsumenternas 
efterfrågan. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utan dröjsmål genomföra 
strategin för immateriella rättigheter.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att fastställa tydliga principer för förbindelserna med 
tredjeländers digitala marknader, i synnerhet för projekt på EU-nivå, såsom 
digitaliseringen av världskulturarven.

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande av ett nytt anmälnings-
och åtgärdssystem och erinrar i detta sammanhang om att det i direktivet om e-handel 
fastställs att tjänsteleverantörer i informationssamhället i vissa fall har skyldighet att 
förebygga eller stoppa olaglig verksamhet på internet.

14. Europaparlamentet understryker att befogenheten att blockera webbplatser som en sista 
lösning för att hantera olaglig verksamhet på internet, vars effektivitet när det gäller att 
ändra konsumenternas beteende är omdiskuterad, också kan stå i strid med 
yttrandefriheten och därför inte är någon universallösning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag om hur samordningen av initiativ och organisationer 
kan förbättras, i syfte att stoppa det olagliga innehållet redan vid källan. Parlamentet 
betonar att alla åtgärder som begränsar åtkomsten till webbplatser som innehåller eller 
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sprider olagligt innehåll måste fastställas i enlighet med öppna förfaranden och erbjuda 
tillräckliga lagstiftningsåtgärder, såsom rättvisa processer, för att säkerställa att 
begränsningarna är nödvändiga och proportionerliga och att användarna informeras om 
skälet till begränsningen. Parlamentet understryker att dessa bestämmelser också bör 
rymma möjligheten till överklagande. Samtidigt konstaterar parlamentet att man måste 
hitta nya, lättillgängliga och lagliga sätt att komma åt digitalt innehåll som också 
respekterar den kulturella mångfalden.

15. Europaparlamentet erinrar om att medlemsstaterna också har en funktion att fylla genom 
att se till att EU:s bestämmelser genomförs snabbt och obyråkratiskt för att förverkliga 
konsumenternas rättigheter.

16. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag till samarbetsåtgärder med betaltjänster 
för att bekämpa icke-auktoriserat eller olagligt innehåll. Parlamentet understryker att allt 
samarbete med privata parter bör bygga på en solid rättslig grund och respektera 
uppgiftsskyddet, konsumentskyddet, rätten till överklagande och rätten till rättslig 
prövning för alla parter. Parlamentet understryker att det första steget måste bli att 
effektivt genomföra anmälnings- och åtgärdssystemet för att se till den grundläggande 
rätten till rättvis rättegång vid en oberoende och opartisk lagenligt inrättad domstol 
otvetydigt garanteras för alla.

17. Europaparlamentet understryker att alla operatörer, däribland betaltjänstleverantörer och 
reklamföretag, har en roll att spela i kampen mot icke-auktoriserat eller olagligt innehåll.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin översyn av momslagstiftningen 
åtgärda missförhållandet att sänkta momsskatter får tillämpas för böcker och annat 
kulturellt innehåll, men inte för samma varor i elektronisk form.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja projekt för att 
öka den digitala kompetensen och förtrogenheten med digital teknik som riktar sig till 
vuxna med utbildningsansvar och ansvar för framtida generationer, för att göra dem 
medvetna om möjligheterna och riskerna med IKT för barn och ungdomar, men också för 
att kunna överbrygga den tekniska klyftan mellan generationerna.
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