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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 167. pantu, 

– ņemot vērā Amsterdamas līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību, Eiropas 

Kopienu dibināšanas līgumu un dažus saistītus aktus, pievienoto protokolu par 

sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs, Eiropas Kopienu dibināšanas līgumus un 

vairākus saistītus tiesību aktus, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 

(UNESCO) 2005. gada 20. oktobrī pieņemto Konvenciju par kultūras izpausmju 

daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 

par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 

noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2010. gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus 

dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par 

audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

direktīva))1, 

– ņemot vērā 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par hibrīdtelevīziju2, 

– ņemot vērā 2014. gada 12. marta rezolūciju par gatavošanos pilnīgi konverģētai 

audiovizuālajai pasaulei3, 

A. tā kā digitalizācija ietekmē visus Eiropas iedzīvotāju dzīves aspektus; tā kā kultūras un 

radošās nozares, it īpaši audiovizuālā nozare, ar aizvien pieaugošu klāstu pievilcīgu un 

papildinošu tiešsaistes pakalpojumu rada svarīgu kultūras un ekonomisko vērtību, sekmē 

nodarbinātību, izaugsmi un inovāciju Eiropas Savienībā; tā kā būtu labāk jāatbalsta šīs 

nozares centieni gūt labumu no digitālās jomas sniegtajām iespējām, lai paplašinātos tās 

publika un tiktu veicināta izaugsme; tā kā ievērojama daļa kultūras un radošās nozares 

darbību ir cieši saistītas ar autortiesībām; 

B. tā kā līdz ar pievienošanos UNESCO Konvencijai par kultūras izpausmju daudzveidības 

aizsardzību un veicināšanu Eiropas Savienība papildus visām tās dalībvalstīm ir 

apņēmusies ar efektīviem līdzekļiem nodrošināt, ka mediju daudzveidība nav atkarīga no 

ekonomiskajām iespējām tirgū vien; 

                                                 
1 OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp. 

2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0329. 

3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0232. 
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C. tā kā mediju tehniskā konverģence ir jo īpaši kļuvusi par realitāti apraides, preses un 

interneta jomā un tā kā Eiropas mediju, kultūras un tīklu politiku reglamentējošie 

noteikumi steidzami jāpielāgo jaunajai situācijai, turklāt ir jānodrošina, ka vienotu 

regulējuma līmeni var izveidot un ieviest arī attiecībā uz jaunajiem tirgus dalībniekiem 

gan no ES, gan trešām valstīm; 

D. tā kā Audiovizuālo mediju pakalpojumu (AVMP) direktīva ir svarīga saistībā ar mediju 

regulējumu Eiropas Savienībā un Eiropā tapušu darbu veicināšanu; tā kā tās pamatā 

vajadzētu būt tehniskās neitralitātes principam un ar to būtu jānodrošina vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi, kā arī labāka piekļuve digitālajam saturam un digitālajiem 

pakalpojumiem un to labāka atrodamība; 

E. tā kā dažās dalībvalstīs nepietiekami preskriptīvi ir noteikumi, ar kuriem īsteno AVMP 

direktīvas 13. pantu par to, ka pakalpojumiem pēc pieprasījuma ir jāveicina Eiropas darbu 

izveide, un tāpēc nav iespējams panākt direktīvā izvirzīto kultūru daudzveidības mērķi; 

F. tā kā kultūras un radošās nozares ir atkarīgas no autortiesībām un tāpēc ir nepieciešams 

vienots tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu Eiropas kultūras spēju izdzīvot, izplatīšanu 

un daudzveidību; tā kā interneta starpnieku arvien pieaugošā ietekme un dažkārt 

dominējošais stāvoklis, kā arī ierobežotā atbildība var apgrūtināt stabilu ienākumu 

radīšanu autoriem un māksliniekiem un negatīvi ietekmēt to radošo potenciālu; tā kā 

pētījumā "Teritorialitāte un tās ietekme uz audiovizuālo darbu finansēšanu" ir uzsvērts, 

cik svarīga ir teritoriālā licencēšana attiecībā uz Eiropas filmu refinansēšanu, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus paātrināt digitalizācijas procesu ES un tās 

iniciatīvas vienkāršot pārrobežu piekļuvi digitālajam saturam; uzsver sabiedrisko 

raidorganizāciju un digitālo pakalpojumu svarīgo lomu iedzīvotājiem, jo īpaši cilvēkiem 

nomaļos reģionos un mazāk aizsargātiem1 cilvēkiem; aicina Komisiju labāk apzināt 

radošās nozares specifiskās vajadzības attiecībā uz dažāda veida saturu, radošo darbu un 

izmantotajiem uzņēmējdarbības modeļiem un ņemt tos vērā, ierosinot grozījumus un 

risinājumus; 

2. uzsver audiovizuālo mediju kā kultūras un ekonomikas aktīvu divējādo raksturu; norāda, 

ka nepieciešamība pēc Eiropas mediju jomas nākotnes regulējuma izriet nevis no 

komunikācijas veidu trūkuma, bet galvenokārt no nepieciešamības nodrošināt 

daudzveidību, un uzstāj, ka piekļuvei daudzveidīgiem un augstas kvalitātes medijiem un 

kultūras un valodu daudzveidībai un kvalitātei nevajadzētu būt atkarīgai no indivīda 

materiālā stāvokļa; 

3. mudina Komisiju gaidāmajā AVMP direktīvas pārskatīšanā ņemt vērā tehnoloģiju 

izmaiņas un jaunos uzņēmējdarbības modeļus digitālajā pasaulē, kā arī mainīgās 

skatīšanās ieražas un jaunos veidus piekļuvei audiovizuālajam saturam, veicot lineāro un 

nelineāro pakalpojumu saskaņošanu un nosakot Eiropas līmeņa obligātās prasības visiem 

audiovizuālo mediju pakalpojumiem, lai nodrošinātu, ka ES tos konsekventi piemēro visi 

dalībnieki, kas darbojas šādu pakalpojumu jomā, izņemot gadījumus, kad šāds saturs 

neizbēgami papildina citu tādu saturu vai pakalpojumus, kas nav audiovizuāla rakstura; 

                                                 
1 Kā tas noteikts Tunisas programmā un Pasaules informācijas sabiedrības samitā pieņemtajā Ženēvas 

deklarācijā par principiem. 
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uzskata, ka šādā pārskatīšana galvenā uzmanība būtu jāpievērš sociāliem, kultūras un 

ekonomiskiem mērķiem, augstiem standartiem nepilngadīgo aizsardzībā un patērētāju un 

personas datu aizsardzībā, kā arī kultūras daudzveidības veicināšanai; uzskata, ka būtu 

jācenšas arī stimulēt investīcijas audiovizuālajā saturā un platformās Eiropas Savienībā un 

šāda satura izplatīšanā, tādējādi veicinot piekļuvi Eiropas darbiem, turklāt ievērojot spēkā 

esošos tiesību aktus autortiesību jomā vai tās iespējamās nākotnes reformas; 

4. uzsver, ka AVMP direktīvā ietvertais izcelsmes valsts princips ir nepieciešams 

priekšnoteikums audiovizuālā satura sniegšanai pāri robežām un viens no stūrakmeņiem 

ceļā uz kopējo tirgu pakalpojumu jomā; uzsver, ka tas neliedz sasniegt sociālos un 

kultūras mērķus un neizslēdz nepieciešamību interneta un digitālās vides realitātei 

pielāgot ES tiesību aktus ārpus AVMP direktīvas darbības jomas, kā arī vajadzību pievērst 

īpašu uzmanību tādiem uzņēmumiem, kas piedāvā audiovizuālo saturu tiešsaistē vai pēc 

pieprasījuma, taču mēģina izvairīties no nodokļiem un audiovizuālās jomas regulējuma 

noteiktās dalībvalstīs, reģistrējoties valstīs ar ļoti zemu nodokļa likmi vai vāju 

audiovizuālās jomas regulējumu; 

5. vēlreiz aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt AVMP direktīvas 1. pantā definēto 

mediju pakalpojumu koncepciju tā, lai gan dalībvalstis saglabātu atbilstošu rīcības brīvību, 

gan arī vairāk tiktu ņemta vērā pakalpojumu iespējamā sociālpolitiskā ietekme un šādas 

ietekmes īpatnības, jo īpaši to ietekme uz viedokļu veidošanu un to daudzveidību, kā arī 

jautājums par redakcionālo atbildību; 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis vienlīdzīgi ieviest jebkāda audiovizuālā mediju 

pakalpojuma aizliegumu ES gadījumā, ja ar to tiek aizskarta cilvēka cieņa, kūdīts uz naidu 

vai rasismu, kā arī efektīvi īstenot šādu aizliegumu; aicina īstenot pasākumus, lai 

nodrošinātu audiovizuālo mediju pakalpojumu pieejamību mazāk aizsargātiem cilvēkiem, 

lai visos audiovizuālo mediju pakalpojumu veidos nepieļautu nekāda veida diskrimināciju, 

kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā, un lai visu audiovizuālo 

mediju pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar redakcionālās atbildības principu garantētu 

tiesības uz atbildi; 

7. norāda, ka starpnieki, tiešsaistes platformas un lietotāja saskarnes gan veicina piekļuvi 

saturam, taču vienlaikus tām arī ir arvien vairāk iespēju ietekmēt daudzveidību; tāpēc 

secina, ka, līdzās konkurences politikas un normatīvajiem aspektiem, īpašu uzmanību 

prasa arī demokrātiskas politikas mērķis nodrošināt daudzveidību; aicina Komisiju definēt 

jēdzienus "tiešsaistes platforma" un "lietotāja saskarne", kā arī pielāgot citu starpnieku 

lomu, nemazinot to inovācijas potenciālu un ņemot vērā to aktīvo vai pasīvo lomu; 

uzskata, ka AVMP direktīva būtu jāattiecina uz ikvienu, kas darbojas audiovizuālo mediju 

pakalpojumu jomā, tostarp uz tiešsaistes platformu un lietotāja saskarņu nodrošinātājiem; 

šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi piemērot noteikumus, kuru mērķis ir uzlabot likumīga 

satura un informācijas atrodamību, lai stiprinātu mediju brīvību, plurālismu un neatkarīgu 

pētniecību, kā arī garantētu diskriminācijas aizlieguma principu, kas ir būtisks valodu un 

kultūras dažādības nodrošināšanai; 

8. aicina veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka audiovizuālo mediju pakalpojumi būtu 

pieejami cilvēkiem ar invaliditāti, un lai netiktu pieļauta nekāda veida diskriminācija, kā 

noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā; 

9. šajā sakarībā uzsver, ka Komisijai būtu jāvadās pēc vispārējiem nediskriminācijas, 



 

PE565.210v02-00 6/12 AD\1076190LV.doc 

LV 

līgumslēgšanas brīvības, pieejamības, atrodamības, tehnoloģiju un tīkla neitralitātes un 

pārredzamības mērķiem un jātiecas radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus; 

10. prasa, lai visiem lietotājiem būtu viegli pieejami un viegli atrodami audiovizuālie mediju 

pakalpojumi, kas darbojas sabiedrības interesēs vai kuriem ir ietekme uz sabiedriskās 

domas veidošanas procesu, it īpaši, ja lietotāji saskaras ar ierīču ražotāju, tīkla operatoru, 

satura nodrošinātāju vai citu satura apkopotāju tādā veidā iepriekš definētu saturu, ar kuru 

netiek ņemta vērā lietotāju autonomija noteikt/uzstādīt pašam savu kārtību un prioritātes; 

uzsver — lai nodrošinātu tādu audiovizuālo mediju pakalpojumu atrodamību, kas darbojas 

sabiedrības interesēs, dalībvalstis var ieviest īpašus noteikumus, kuru mērķis ir saglabāt 

kultūras un valodu daudzveidību un informācijas, viedokļu un mediju dažādību un 

nodrošināt bērnu, jauniešu vai minoritāšu aizsardzību un patērētāju aizsardzību kopumā; 

11. uzsver, ka AVMP direktīvas pieņemšanai vajadzētu samazināt regulējumu, veidot godīgas 

konkurences nosacījumus, nodrošināt lielāku elastību attiecībā uz komunikācijas 

kvantitatīvajiem un komerciālajiem noteikumiem un stiprināt kopregulēšanu un 

pašregulēšanu, ar horizontālu un starpmediju regulatīvo pieeju līdzsvarojot 

raidorganizāciju un citu tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus; uzskata, ka principam 

par skaidru atpazīstamību un nošķirtību starp reklāmu un programmas saturu būtu 

jānodrošina prioritāte salīdzinājumā ar principu par reklāmas un programmas nošķiršanu 

visos mediju veidos; 

12. uzsver — lai cīnītos pret praksi izvēlēties izdevīgāko jurisdikciju, reklāmas peļņas 

izcelsmes valsti, pakalpojuma valodu un reklāmas un satura mērķauditoriju vajadzētu 

uzskatīt par daļu no kritērijiem, pēc kuriem nosaka audiovizuālo mediju pakalpojumiem 

piemērojamo audiovizuālo regulējumu vai kas ir par pamatu sākotnēji noteiktās 

kompetentās dalībvalsts apstrīdēšanai; 

13. pauž nožēlu, ka dalībvalstīs dažādi tiek īstenotas 13. panta prasības par to, ka 

pakalpojumos pēc pieprasījuma ir jāveicina Eiropas darbi, kā rezultātā nav noteiktas 

skaidras saistības un netiek īstenota uzraudzība, un tādējādi attiecībā uz pakalpojumiem 

pēc pieprasījuma ir iespējama izdevīgākās jurisdikcijas izvēlēšanās; tāpēc aicina Komisiju 

pastiprināt 13.  pantu, ieviešot vairākas precīzas prasības, tostarp finansiālo ieguldījumu, 

kā arī uzraudzības instrumentus, lai veicinātu Eiropas darbus pakalpojumos pēc 

pieprasījuma; mudina Komisiju veicināt audiovizuālo mediju likumīga satura 

piedāvājumu, dodot priekšroku neatkarīgi veidotiem Eiropas darbiem; 

14. uzskata, ka dalībvalstīm būtu pienākums ieviest vispārējas nozīmes nozīmīgu pasākumu 

sarakstus, tostarp sporta un izklaides jomā, un atgādina, ka ir obligāti iesniegt šos 

sarakstus Komisijai; uzskaitītajiem pasākumiem vajadzētu būt pieejamiem un atbilst 

dominējošajiem kvalitātes standartiem; 

15. aicina Komisiju AVMP direktīvas pārskatīšanā pārbaudīt, vai joprojām ir lietderīgi un 

noderīgi ievērot 6.7. nodaļu tās paziņojumā par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu 

sabiedriskajai apraidei; 

16. uzsver, ka būtu jāturpina attīstīt likumīgs audiovizuālais tiešsaistes piedāvājums, lai 

uzlabotu patērētāju iespējas piekļūt plašam un daudzveidīgam saturam ar valodu un 

subtitru izvēles iespējām; 
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17. aicina Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) rūpīgāk pārbaudīt 

izplatīšanas kanālus un tirgvedības veidus, ko izmanto satura piegādes un/vai sadales tīkli 

ES, kā arī to, kā tie ietekmē mediju daudzveidību; 

18. no kultūras viedokļa atbalsta Komisijas mērķi paātrināt platjoslas izvēršanu, jo īpaši lauku 

apvidos, un aicina veicināt publiskos bezvadu lokālos tīklus gan lielās, gan mazās 

pašvaldībās, jo šī pieeja nodrošina nepieciešamo infrastruktūru turpmākajām darbībām 

sociālās un kultūras integrācijas, mūsdienīgas izglītības un informēšanas procesu un 

tūrisma un reģionālās kultūras ekonomikas interesēs; 

19. atzīmē Marrākešas līguma noslēgšanu, kurš cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglos 

piekļuvi grāmatām, un mudina to drīzi ratificēt; 

20. aicina Komisiju uzlabot piekļuvi informācijai un kultūras precēm un saskaņā ar pausto 

apņemšanos nekavējoties iesniegt priekšlikumu samazināt PVN likmes preses 

izdevumiem, digitālajām publikācijām, grāmatām un tiešsaistes publikācijām; 

21. aicina Komisiju un dalībvalstis ar likumu aizsargāt digitālā satura integritāti, jo īpaši 

aizliedzot šos pakalpojumus pārklāt vai daļēji ierobežot ar trešo personu saturu vai citiem 

pakalpojumiem, izņemot gadījumus, ja lietotājs to ir nepārprotami ierosinājis vai — ja uz 

saturu neattiecas individuālas komunikācijas definīcija — to ir atļāvis satura 

nodrošinātājs; norāda, ka ir jānovērš arī trešo pušu neatļauta iejaukšanās pakalpojumu 

sniedzēja saturā vai pārraidītajos signālos, kā arī neatļauta to atšifrēšana, izmantošana vai 

tālāka izplatīšana; 

22. uzsver, ka autortiesības ir svarīgs ekonomiskais pamats jaunradei, nodarbinātībai un 

inovācijām, kas garantē kultūras daudzveidību, un ka ir būtiski nodrošināt Eiropas radošo 

un kultūras nozaru spēju konkurēt pasaules mērogā; uzsver, ka autortiesību jomā jāturpina 

centieni panākt līdzsvaru starp visiem galvenajiem dalībniekiem un ka ikvienā 

autortiesību noteikumu pārskatīšanā jānodrošina pietiekama aizsardzība, kas veicina 

investīcijas un izaugsmi radošajā un kultūras nozarē, vienlaikus novēršot juridiskās 

neskaidrības un pretrunas, kas negatīvi ietekmē digitālā vienotā tirgus darbību; mudina 

Komisiju nepieciešamības gadījumā pārskatīt autortiesību regulējumu, lai nodrošinātu 

Eiropas iedzīvotāju labāku piekļuvi radošajam saturam un mudinātu Eiropas zinātniekus, 

izglītības iestādes, kultūras mantojuma iestādes un radošo nozari pielāgot savu darbību 

digitālajai pasaulei; uzsver, ka tiem, kuri gūst peļņu no ar autortiesībām aizsargātu darbu 

izmantošanas, ir jāmaksā atbilstoša atlīdzība un ka jebkādi risinājumi šajā sakarā 

nedrīkstētu motivēt atteikties no likumīgu pakalpojumu sniedzēju izmantošanas; atgādina, 

ka digitālās tehnoloģijas ir mainījušas vērtību ķēdi kultūras nozarē, galvenokārt par labu 

starpniekiem un nereti par sliktu darbu radītājiem; aicina Komisiju izpētīt šo izmaiņu 

apjomu un ietekmi un ierosināt pasākumus, lai Eiropas līmenī palielinātu autoru un 

mākslinieku atlīdzības līmeni; uzsver, ka jebkādiem pārskatītajiem noteikumiem vajadzētu 

būt ilgtspējīgiem nākotnē un tehnoloģiski neitrāliem, balstītiem uz pierādījumiem un 

rūpīgi izvērtētiem atbilstoši Komisijas mērķim uzlabot regulējumu, vienlaikus ņemot vērā 

atšķirības starp digitālo un analogo vidi; 

23. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi ar tiesību iegūšanas atvieglošanu uzlabot pārrobežu 

piekļuvi digitālajam saturam, ņemot vērā to, ka digitalizācija un lielāka juridiskā 

noteiktība rada jaunas iespējas atlīdzības jomā; uzsver, ka juridiskās noteiktības 

uzlabošanas galvenie aspekti ir obligāti standarti attiecībā uz izņēmumiem un 
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ierobežojumiem un, ja nepieciešams, turpmāka saskaņošana, turklāt pēc iespējas ņemot 

vērā kultūras īpatnības; uzsver, ka pārrobežu pieejamība nedrīkstētu traucēt satura vai 

pakalpojumu finansēšanas procesu un ka tajā kā vērtība ir jāciena kultūru un valodu 

daudzveidība; uzsver, ka audiovizuālā nozare jāmudina izstrādāt inovatīvus licencēšanas 

risinājumus, lai tās finansēšanas modeļi tiktu pielāgoti digitālajam laikmetam; 

24. uzsver, ka uz autortiesību pārkāpumiem balstītas profesionālās darbības vai 

uzņēmējdarbības modeļi ir nopietns drauds digitālā vienotā tirgus darbībai, un aicina 

īstenot ES mēroga pieeju, lai nodrošinātu, ka neviens negūst labumu no autortiesību tīšas 

pārkāpšanas; 

25. aicina Komisiju sekmēt pārnesamību un savietojamību, lai veicinātu likumīgi iegūta un 

likumīgi pieejama satura vai pakalpojumu brīvu apriti visā ES, kā arī abonementu 

pieejamību un pārrobežu funkcionalitāti, vienlaikus ievērojot, ka daži ekonomiskie modeļi 

ir balstīti uz tiesību teritorialitātes principu Eiropā, jo īpaši attiecībā uz audiovizuālo darbu 

finansēšanu un it sevišķi — iepriekš finansētu filmu ražošanu, kas nodrošina ievērojamu 

kultūras daudzveidību; uzsver, ka nav pretrunas starp teritorialitātes principu un 

pasākumiem satura pārnesamības veicināšanai; uzskata, ka Eiropas mēroga licencēm 

vajadzētu būt tikai izvēles iespējai, tās jāievieš brīvprātīgi un pirms tam jāveic ietekmes 

novērtēšana; uzsver, ka šādas licences nevar aizstāt teritorialitātes principu un ka 

audiovizuālo darbu finansēšanas modeļi ir balstīti uz valstu licencēšanas modeļiem, kas 

pielāgoti valstu tirgu īpatnībām; saistībā ar LESD 118. pantu aicina turpināt attīstīt un 

padarīt pievilcīgāku tiesību pārvaldību ES mērogā; 

26. uzskata, ka ir vajadzīgs skaidrojums par to, kas ir nepamatota ģeogrāfiskā bloķēšana, 

ņemot vērā apspriešanās gaitā gūtās atziņas; atgādina, ka ir situācijas, kad ģeogrāfiskā 

bloķēšana ir nepieciešama, jo īpaši ņemot vērā kultūras daudzveidības aspektu, attiecībā 

uz kuru tā bieži vien ir līdzeklis tirgus monopolizācijas novēršanai; atzīmē, ka teritoriālais 

ierobežojums šķiet vajadzīgs, ja izmaksas par satura vai pakalpojumu pārrobežu 

piedāvāšanu netiek segtas un ja refinansēšana nav pieejama; 

27. aicina Komisiju pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām optimizēt mediju klajā 

laišanas kārtas, lai paātrinātu audiovizuālā satura pieejamību, vienlaikus saglabājot 

ilgtspējīgu pirmo un otro kārtu, kas saistīts ar audiovizuālā satura finansēšanas shēmām; 

28. aicina dalībvalstis paplašināt citēšanas izņēmuma darbības jomu, neskarot autoru morālās 

tiesības, un attiecināt to uz īsiem audiovizuāliem citātiem, kas netiek izmantoti reklāmas 

un politiskām vajadzībām, turklāt ar nosacījumu, ka skaidri norādīts izmantotā darba 

autors, ka citāts nav pretrunā ar normālu darba izmantošanu un ka tas neskar autoru 

likumīgās intereses; 

29. aicina turpināt dialogu starp autoriem, tiesību subjektiem un starpniekiem, lai veicinātu 

savstarpēji izdevīgu sadarbību, saskaņā ar kuru tiek aizsargātas autortiesības, vienlaikus 

atļaujot inovatīvus satura radīšanas veidus un veicinot tos; aicina Komisiju veikt 

turpmākus pasākumus autortiesību aktu modernizēšanai, lai nodrošinātu un attīstītu 

novatoriskus jaunus licencēšanas veidus, kas ir efektīvāki attiecībā uz radošā satura 

izmantošanu tiešsaistē un tāpēc tajos iespējams ņemt vērā arī kolektīvās licencēšanas 

iespējas; 

30. uzskata, ka Direktīvā 93/83/EEK paredzētā juridiskā koncepcija pēc papildu novērtējuma 
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veikšanas varētu uzlabot pārrobežu piekļuvi likumīgam tiešsaistes saturam un 

pakalpojumiem vienotajā digitālajā tirgū, neapšaubot līgumslēgšanas brīvības principu, 

neapdraudot pienācīgu atlīdzību autoriem un māksliniekiem un ekskluzīvo tiesību 

teritoriālo raksturu, kā arī atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt sabiedrisko 

apspriešanos par Direktīvu 93/83/EEK; 

31. uzsver nepieciešamību novērst norobežojumu starp darbu reproducēšanas tiesībām un 

tiesībām uz izziņošanu sabiedrībai, kas rada problēmas; uzsver nepieciešamību precizēt 

jēdzienu "izziņošana sabiedrībai", ņemot vērā neseno Eiropas Savienības Tiesas 

judikatūru; uzsver nepieciešamību pēc vienotas "neaizsargāta darba" definīcijas, lai 

nodrošinātu plašu kultūras satura izplatīšanu visā ES; 

32. mudina noteikt obligātus spēkā esošajos autortiesību aktos paredzētus ierobežojumus un 

izņēmumus, piemēram, izglītības un pētniecības jomā un bibliotēku un muzeju darbībā, lai 

nodrošinātu satura plašāku izplatību visā ES, ievērojot vārda un informācijas brīvību, 

humanitāro un eksakto zinātņu brīvību un reliģiju un valodu daudzveidību; 

33. uzsver — lai panāktu patiesu digitālo vienoto tirgu Eiropā un dotu iespēju iedzīvotājiem 

— tostarp mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem — pilnībā izmantot jaunās digitālās 

tehnoloģijas, ir jāturpina centieni mediju lietotprasmes uzlabošanai; tāpēc mudina 

dalībvalstis atzīt mediju izglītības nozīmi, integrēt digitālo prasmju apguvi skolu 

programmās un uzlabot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu; šajā sakarībā uzsver, ka ir 

svarīgi pienācīgi mācīt skolotājiem gan pašas digitālās prasmes, gan veidus, kā tās efektīvi 

iemācīt un kā tās izmantot, lai atbalstītu mācību procesu kopumā; 

34. uzsver, ka spēja patstāvīgi un kritiski izmantot medijus ir mūžizglītības uzdevums visu 

paaudžu pārstāvjiem, kas turklāt pakļauta pastāvīgām pārmaiņām, jo tai jāiet līdzi mediju 

attīstībai, un tā būtu jāuztver kā viena no cilvēka svarīgākajām prasmēm; uzsver, ka 

izglītības un apmācības sistēmu pielāgošana ir ļoti svarīga, lai uzlabotu IKT 

profesionalitātes līmeni Eiropā un apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc digitāli 

kvalificētiem profesionāļiem ES; šajā sakarībā mudina Komisiju un dalībvalstis radīt 

pamatu digitālo prasmju un kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai, izveidojot Eiropas 

sertifikātu vai klasificēšanas sistēmu, par paraugu ņemot Eiropas vienoto valodu prasmes 

līmeņa noteikšanas sistēmu; uzsver turpmāku centienu nepieciešamību, lai uzlabotu 

iedzīvotāju prasmi lietot medijus, un aicina Komisiju un dalībvalstis ar iniciatīvām un 

koordinētiem pasākumiem veicināt visu ES iedzīvotāju mediju lietotprasmi, jo īpaši to 

attiecinot uz mazāk aizsargātiem cilvēkiem; iesaka, lai centienos palielināt mediju 

lietotprasmi pastāvīgi tiktu iekļauta arī interneta lietotprasmes palielināšana; 

35. uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm ir jāpieņem divvirzienu pieeja jautājumam par 

kompetencēm un digitālajām prasmēm, investējot digitālajā izglītībā un digitālajā 

infrastruktūrā, kā arī esošajās mācību programmās integrējot digitālo saturu un metodes; 

iesaka turpināt pievērst uzmanību tam, kā bērni tiek aizsargāti tiešsaistē, nepieciešamības 

gadījumā izmantojot pārredzamus pašregulācijas pasākumus saskaņā ar spēkā esošajiem 

valstu un ES tiesību aktiem; aicina Komisiju un dalībvalstis sagatavot piedāvājumus 

visām paaudzēm, lai palīdzētu atbilstošā un autonomā veidā tikt galā ar informācijas 

pārslodzi, kā arī vairāk investēt Eiropas tīklu veidošanā mediju lietotprasmes apgūšanai, 

lai veicinātu labākās prakses apmaiņu un nodrošinātu Eiropas pasākumu pamanāmību 

valsts, reģionāla vai pat vietēja mēroga iniciatīvās; 
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36. aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvāk veikt pētījumus par digitālo mediju ietekmi uz 

izziņas prasmēm, efektīvām paškontroles metodēm un to, kā veiksmīgi īstenot uz spēlēm 

balstītu digitālo mācīšanos; 

37. uzsver, ka vitālā valodu daudzveidība un arvien pieaugošā daudzvalodība veido Eiropas 

digitālā vienotā tirgus būtisku kultūras pamatu; uzskata, ka digitāli atbalstīta valodu 

daudzveidība, palielinot tās pieejamību un veicinot un nodrošinot nepieciešamās prasmes, 

būtu svarīgs priekšnosacījums tam, lai digitālais vienotais tirgus attīstītos sociāli 

ilgtspējīgā veidā; attiecībā uz daudzvalodības produktīvu pielietošanu sagaida, ka 

Komisija pastiprinās centienus rezultatīvai mijiedarbībai ar daudzvalodību, kas ļautu ātrāk 

ieviest tehnoloģisko pamatu, lai aktīvi atbalstītu un ražīgi piemērotu Eiropas 

daudzvalodību izglītībā, kino, kultūras mantojumā, pētniecībā un valsts pārvaldē, kā arī 

ikdienas darba un uzņēmējdarbības dzīvē; 

38. uzsver, cik teritorialitātes princips ir svarīgs, piemēram, Eiropas kino kultūrai, un aicina ar 

saistošām Eiropas mēroga licencēm neiznīcināt audiovizuālo darbu finansēšanas modeļus, 

kuru pamatā ir valstu licencēšanas modeļi; uzsver, ka tā vietā būtu jāveicina likumīgi 

iegūta satura pārrobežu pārnesamība; 

39. aicina Komisiju nodrošināt interneta neitralitātes principa ievērošanu, kas ir būtiski svarīgi 

saistībā ar mediju konverģenci; 

40. uzsver, ka aktīva tīkla neitralitātes nodrošināšana ir būtiska daļa no sociāli taisnīgas 

digitālā vienotā tirgus stratēģijas, un to nevajadzētu daļēji upurēt īstermiņā nepieciešama 

mērķa, proti, viesabonēšanas maksu atcelšanas dēļ; 

41. atgādina, ka ir jāsaglabā taisnīgs līdzsvars starp tiesībām un interesēm, kādas ir dažādu 

kategoriju tiesību īpašniekiem un ar autortiesībām aizsargātu darbu lietotājiem; 

42. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt Direktīvas 93/83/EEK par satelītu apraidi un 

kabeļu retranslāciju sabiedrisko apspriešanu, lai izpētītu iespēju paplašināt direktīvas 

darbības jomu un attiecināt to uz audiovizuālo darbu tiešsaistes pārraidīšanu, izmantojot 

straumēšanu un video pēc pieprasījuma, kas varētu ievērojami uzlabot sabiedriskās 

apraides dienestu spēju izpildīt savu sabiedrības interešu misiju digitālajā laikmetā un 

sekmēt digitālā vienotā tirgus pabeigšanu; 

43. sagaida, ka Komisija gan digitālā vienotā tirgus stratēģijā, gan citur aktīvāk rīkosies 

attiecībā uz daudzvalodības produktīvu pielietošanu, kas ļautu ātrāk ieviest tehnoloģisko 

pamatu, lai aktīvi atbalstītu un ražīgi piemērotu Eiropas daudzvalodību izglītībā, kino, 

kultūras mantojumā, pētniecībā un valsts pārvaldē, kā arī ikdienas darba un 

uzņēmējdarbības dzīvē; 

44. atzinīgi vērtē to, ka Komisija apsver iespēju veidot jaunas zināšanas uzkrāšanas sistēmas 

publiskajā sektorā, izmantojot mākoņdatošanas tehnoloģiju un teksta un datu ieguvi, kas ir 

sertificēta un nodrošināta saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem; uzskata, ka šādu 

tehnoloģiju izmantošanai izglītības iestādēs, publiskajās bibliotēkās un arhīvos būtu 

nepieciešami īpašas apmācības centieni bibliotēku, arhīvu un dokumentācijas profesijās, 

kā arī atbilstoša daudzvalodu pieejamība lietotājiem; 

45. mudina, lai daļa no digitālā vienotā tirgus stratēģijas būtu aktīvākas pārbaudes par 
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bezmaksas un atvērta koda programmatūras izmantošanu izglītības iestādēs un publiskajā 

pārvaldē, jo pirmkodu pieejamība un redzamība veicina resursu taupošu publisko iestāžu 

līdzdalību, pieņemot lēmumus par sadarbīgu inovāciju izmantošanu; uzskata, ka plašāka 

atvērta koda programmatūras lietošana var dot iespēju sertificēt lietotāju digitālās 

prasmes, jo īpaši izglītības iestādēs; 

46. aicina kolektīvā darba un komunikācijas digitālos veidus — izmantojot un izstrādājot CC 

licences — mācīt un piemērot pāri valstu un valodu robežām izglītībā, apmācībā un 

sabiedriskās pētniecības iestādēs, kā arī veicināt tos publiskā iepirkuma procedūrās. 
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