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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie en de ten principale bevoegde Commissie interne markt en 

consumentenbescherming onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), 

– gezien het Protocol bij het Verdrag van Amsterdam betreffende het publieke-

omroepstelsel in de lidstaten, houdende wijziging van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en 

sommige bijbehorende akten, 

– gezien het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 

cultuuruitingen van de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap 

en cultuur (Unesco) van 20 oktober 2005, 

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 

lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (Richtlijn 2010/13/EU van 

het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van 

bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden 

van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten)1 

– gezien zijn resolutie van 4 juli 2013 over Connected TV2, 

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2014 over de voorbereiding op een volledig 

geconvergeerde audiovisuele wereld3, 

A. overwegende dat digitalisering alle aspecten van het leven van de Europese burgers 

betreft; overwegende dat de culturele en de creatieve sector, en met name de audiovisuele 

sector met zijn groeiende aanbod aan aantrekkelijke aanvullende online-diensten, voor 

belangrijke culturele en economische waarde, werkgelegenheid, groei en innovatie in de 

EU zorgt; overwegende dat deze sector in grotere mate dient te worden ondersteund bij 

zijn inspanningen om van de digitale mogelijkheden te profiteren, zijn publiek te 

vergroten en groei te bevorderen; en overwegende dat activiteiten waarbij het auteursrecht 

een belangrijke rol speelt een groot deel van de culturele en de creatieve sector beslaan; 

B. overwegende dat de EU zich er door haar toetreding – naast alle lidstaten – tot het 

Unesco-Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 

cultuuruitingen toe heeft verbonden op doeltreffende wijze te waarborgen dat 

mediadiversiteit niet alleen afhankelijk is van economische marktkansen; 

                                                 
1 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1. 

2  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0329. 

3  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0232. 
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C. overwegende dat de technische convergentie van de media inmiddels met name voor de 

omroep, de pers en internet werkelijkheid is geworden, dat het regelgevingskader in het 

Europese media-, cultuur- en netwerkbeleid aan de nieuwe situatie moet worden 

aangepast en dat moet worden gewaarborgd dat een uniform regelgevingsniveau kan 

worden gerealiseerd en gehandhaafd, ook ten aanzien van nieuwe marktdeelnemers uit de 

EU en derde landen; 

D. overwegende dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMS-richtlijn) van belang is 

waar het gaat om mediaregulering door de EU en om de bevordering van Europese 

producties; overwegende dat de richtlijn gebaseerd zou moeten zijn op het beginsel van 

technologische neutraliteit en een gelijk speelveld zou moeten waarborgen voor digitale 

inhoud en digitale diensten, alsmede betere toegang hiertoe en betere vindbaarheid 

hiervan; 

E. overwegende dat de omzetting van artikel 13 van de AVMS-richtlijn over de bevordering 

van Europese producties door diensten op aanvraag in sommige lidstaten te weinig 

prescriptief is om de in de richtlijn genoemde doelstelling van culturele diversiteit te 

halen; 

F. overwegende dat de culturele en de creatieve sector afhankelijk zijn van het auteursrecht 

en dat hiervoor een geconsolideerd regulerend kader nodig is, wil de vitaliteit, distributie 

en diversiteit van de cultuur in Europa gewaarborgd worden; overwegende dat de 

toenemende macht en soms dominante positie en de beperkte aansprakelijkheid van 

intermediairs op internet een duurzame waardeschepping voor auteurs en kunstenaars in 

de weg kunnen staan en een negatieve invloed op hun creatieve potentieel hebben; 

overwegende dat de studie "Territoriality and its impact on the financing of audiovisual 

works" de belangrijke rol van territoriale licenties voor de herfinanciering van Europese 

films benadrukt; 

1. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor bespoediging van de 

digitalisering in de EU en haar initiatieven om grensoverschrijdende toegang tot digitale 

inhoud te vereenvoudigen; onderstreept de belangrijke rol die publieke omroepen en 

digitale diensten voor de bevolking vervullen, met name voor de inwoners van perifere 

regio's en voor kwetsbare personen1; verzoekt de Commissie de specifieke behoeften van 

de creatieve sector op het gebied van verschillende soorten inhoud, creatieve producties en 

toegepaste bedrijfsmodellen beter te identificeren en hiermee rekening te houden als zij 

wijzigingen en oplossingen voorstelt; 

2. onderstreept het tweeledige karakter van audiovisuele media als zowel culturele als 

economische factor; merkt op dat de behoefte aan toekomstige mediaregularising door de 

EU niet zozeer wordt ingegeven door een gebrek aan communicatiekanalen, maar vooral 

door de noodzaak om diversiteit te waarborgen, en dringt erop aan dat toegang tot 

veelvormige media van hoge kwaliteit en culturele en taaldiversiteit en kwaliteit niet 

afhankelijk mogen zijn van de economische middelen van de gebruiker; 

3. dringt er bij de Commissie op aan om bij de komende herziening van de AVMS-richtlijn 

                                                 
1  Zoals gedefinieerd in de agenda van Tunis en de beginselverklaring van Genève van de wereldtop over de 

informatiemaatschappij. 
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rekening te houden met technologische veranderingen en nieuwe bedrijfsmodellen in de 

digitale wereld, en met veranderende kijkpatronen en nieuwe manieren van toegang tot 

audiovisuele inhoud, door lineaire en niet-lineaire diensten op één lijn te stellen en op 

Europees niveau minimumeisen vast te stellen voor alle audiovisuele mediadiensten, met 

het doel ervoor te zorgen dat deze eisen door alle spelers op het gebied van audiovisuele 

mediadiensten consequent worden toegepast, behalve wanneer de inhoud een 

onontbeerlijke aanvulling van andere dan audiovisuele inhoud of diensten vormt; is van 

mening dat de herziening vooral toegespitst moet zijn op sociale, culturele en 

economische doelstellingen, op hoge normen voor de bescherming van minderjarigen, 

consumenten en persoonlijke gegevens, alsmede op de bevordering van de culturele 

diversiteit; is van oordeel dat de herziening tevens gericht zou moeten zijn op stimulering 

van investeringen in audiovisuele inhoud en platforms in de EU en op de verspreiding van 

deze inhoud, en dat hierbij gestreefd moet worden naar het verbeteren van de 

toegankelijkheid van Europese producties, overeenkomstig de huidige wetgeving inzake 

het auteursrecht of eventuele toekomstige hervormingen hiervan; 

4. benadrukt dat het herkomstlandbeginsel dat in de AVMS-richtlijn is neergelegd een 

noodzakelijke voorwaarde vormt voor het aanbieden van audiovisuele inhoud over 

grenzen heen en een mijlpaal vormt op de weg naar een gemeenschappelijke markt voor 

diensten; onderstreept dat dit het streven naar sociale en culturele doelstellingen niet in de 

weg staat en niet de noodzaak wegneemt om andere EU-wetgeving dan de AVMS-

richtlijn aan te passen aan de realiteit van het internet en de digitale omgeving, noch de 

noodzaak om bijzondere aandacht te besteden aan bedrijven die online of op aanvraag 

audiovisuele inhoud aanbieden en daarbij de belastingen en audiovisuele regelgeving in 

bepaalde lidstaten proberen te omzeilen door zich in landen met zeer lage 

belastingtarieven of zwakke regelgeving op audiovisueel gebied te vestigen; 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten andermaal het in artikel 1 van de AVMS-richtlijn 

gedefinieerde begrip "mediadienst" zodanig te herzien dat de lidstaten weliswaar 

voldoende manoeuvreerruimte houden, maar dat beter rekening wordt gehouden met de 

potentiële maatschappelijke impact van diensten en met specifieke kenmerken van die 

impact, met name de relevantie daarvan voor de meningsvorming en de 

meningsverscheidenheid, alsmede voor het vraagstuk van redactionele 

verantwoordelijkheid; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten om het verbieden van audiovisuele mediadiensten 

in de EU in geval van aantasting van de menselijke waardigheid, aanzetten tot haat of 

racisme op gelijke wijze te behandelen en doeltreffend aan te pakken; dringt aan op 

maatregelen om te waarborgen dat audiovisuele mediadiensten toegankelijk zijn voor 

kwetsbare personen, dat elke vorm van discriminatie zoals bedoeld in artikel 21 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in alle soorten audiovisuele 

mediadiensten wordt vermeden en dat wederhoor wordt gegarandeerd door alle 

audiovisuele mediadiensten met redactionele verantwoordelijkheid; 

7. stelt vast dat intermediairs, online-platforms en gebruikersinterfaces de toegang tot inhoud 

weliswaar gemakkelijker maken, maar tevens steeds vaker over de middelen beschikken 

om de diversiteit te beïnvloeden; concludeert dan ook dat naast mededingingsbeleid en 

regelgevingsaspecten ook bijzondere aandacht moet worden besteed aan het garanderen 

van diversiteit als democratische beleidsdoelstelling; verzoekt de Commissie de termen 
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"online-platform" en "gebruikersinterface" te definiëren en de rol van andere intermediairs 

aan te passen zonder hun innovatiepotentieel te ondermijnen, en daarbij rekening te 

houden met hun actieve of passieve rol; is van mening dat eenieder, met inbegrip van 

aanbieders van online-platforms en gebruikersinterfaces, onder de AVMS-richtlijn zou 

moeten vallen voor zover het om audiovisuele mediadiensten gaat; onderstreept in dit 

verband hoe belangrijk het is dat er regels worden toegepast die de vindbaarheid van 

legale inhoud en informatie vergroten, teneinde mediavrijheid, pluralisme en 

onafhankelijk onderzoek te bevorderen en het beginsel van non-discriminatie te 

garanderen dat immers van essentieel belang is om de diversiteit van taal en cultuur veilig 

te stellen; 

8. dringt aan op maatregelen die waarborgen dat audiovisuele mediadiensten toegankelijk 

worden gemaakt voor mensen met een handicap en dat elke vorm van discriminatie zoals 

beschreven in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

wordt vermeden; 

9. benadrukt in dit verband dat de Commissie zich zou moeten laten leiden door de 

overkoepelende doelstellingen van non-discriminatie, contractvrijheid, toegankelijkheid, 

vindbaarheid, technologie en netneutraliteit, alsmede transparantie en het bieden van een 

gelijk speelveld; 

10. dringt erop aan dat audiovisuele mediadiensten die van algemeen belang zijn of van 

invloed op het publieke meningsvormingsproces voor alle gebruikers gemakkelijk 

toegankelijk en vindbaar moeten zijn, vooral als deze te maken krijgen met inhoud die 

door fabrikanten van apparaten, netwerkexploitanten, aanbieders van inhoud of andere 

aggregatoren vooraf is gedefinieerd op een manier die de autonomie van de gebruiker om 

zijn eigen volgorde en prioriteiten aan te brengen niet respecteert; benadrukt dat de 

lidstaten specifieke regels kunnen invoeren gericht op het behoud van de culturele en 

taaldiversiteit en de verscheidenheid van informatie, meningen en media, de bescherming 

van kinderen, jongeren of minderheden en de bescherming van consumenten in het 

algemeen, teneinde de gedachte van vindbaarheid van audiovisuele inhoud van algemeen 

belang te waarborgen; 

11. onderstreept dat een aanpassing van de AVMS-richtlijn tot vermindering van de 

regelgeving en tot eerlijke mededingingsvoorwaarden, tot meer flexibiliteit ten aanzien 

van kwantitatieve en commerciële communicatieregels en tot versterking van de co- en 

zelfregulering zou moeten leiden door de rechten en plichten van omroepen door middel 

van een horizontale en mediaoverkoepelende reguleringsaanpak in evenwicht te brengen 

met de rechten en plichten van andere marktdeelnemers; is van oordeel dat het beginsel 

van duidelijke herkenbaarheid van en differentiatie tussen reclame en programma-inhoud 

in alle mediavormen voorrang dient te krijgen vóór het beginsel van scheiding van 

reclame en programma; 

12. benadrukt dat het om de praktijk van "forum shopping" te bestrijden nodig is het land van 

herkomst van de reclameopbrengsten, de taal van de dienst en de doelgroep van de 

reclame en de inhoud te beschouwen als deel van de criteria op basis waarvan wordt 

bepaald of de verordening audiovisuele diensten op audiovisuele mediadiensten van 

toepassing is of om de oorspronkelijke aanwijzing van de bevoegde lidstaat aan te 

vechten; 
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13. betreurt het dat de vereisten van artikel 13 betreffende de bevordering van Europese 

producties door diensten op aanvraag door veel lidstaten op uiteenlopende wijze zijn 

toegepast, hetgeen heeft geleid tot het ontbreken van duidelijke verplichtingen en toezicht, 

wat weer forum shopping voor diensten op aanvraag in de hand werkt; verzoekt de 

Commissie dan ook artikel 13 aan te scherpen door een combinatie van duidelijke 

vereisten, met inbegrip van een financiële bijdrage, en toezichtinstrumenten in te voeren 

om ervoor te zorgen dat Europese producties door diensten op aanvraag worden 

gepromoot; dringt er bij de Commissie op aan het legale aanbod aan audiovisuele media-

inhoud te stimuleren door onafhankelijke Europese producties te ondersteunen; 

14. is van mening dat de lidstaten verplicht zouden moeten worden om lijsten in te voeren van 

belangrijke evenementen, –waaronder culturele en sportevenementen – die van algemeen 

belang zijn, en herinnert eraan dat deze lijsten verplicht aan de Commissie moeten worden 

toegestuurd; de evenementen op deze lijsten zouden toegankelijk moeten zijn en voldoen 

aan de geldende kwaliteitsnormen; 

15. verzoekt de Commissie in het kader van de herziening van de AVMS-richtlijn na te gaan 

of het nog steeds zinvol is om vast te houden aan punt 6.7 van haar mededeling 

betreffende de toepassing van de regels inzake staatssteun op openbare omroepen; 

16. onderstreept dat het legale audiovisuele online-aanbod verder ontwikkeld moet worden, 

zodat de consument toegang krijgt tot een bredere en meer gevarieerde inhoud met diverse 

opties qua taal en ondertiteling; 

17. verzoekt het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie (BEREC) de distributiekanalen en soorten marketing die door netwerken 

voor de levering en/of distributie van inhoud in de EU worden gebruikt tegen het licht te 

houden en na te gaan hoe deze de diversiteit van de media beïnvloeden; 

18. steunt vanuit een culturele invalshoek het streven van de Commissie om het uitrollen van 

breedband te bespoedigen, met name op het platteland, en dringt aan op bevordering van 

openbare wifi-netwerken in grote en kleine gemeenten, aangezien een dergelijke aanpak 

de infrastructuur oplevert die nodig is voor hun toekomstige functioneren ten behoeve van 

maatschappelijke en culturele integratie, moderne onderwijs- en informatieprocessen 

alsmede toerisme en de regionale culturele economie; 

19. neemt kennis van de sluiting van het Verdrag van Marrakesh, dat de toegang voor visueel 

gehandicapten tot boeken zal vergemakkelijken, en spoort aan tot snelle ratificatie van dit 

verdrag; 

20. verzoekt de Commissie om met het oog op betere toegang tot informatie en 

cultuurgoederen onverwijld met een voorstel te komen om de btw-tarieven voor de pers, 

digitale uitgeverijen, boeken en online publicaties te verlagen, overeenkomstig de gedane 

toezeggingen; 

21. verzoekt de Commissie de integriteit van digitale inhoud wettelijk te beschermen en met 

name het plaatsen van overlays en het schalen van deze diensten met inhoud of diensten 

door derden te verbieden, tenzij de gebruiker zulks uitdrukkelijk initieert en – indien de 

inhoud niet tot de individuele communicatie kan worden gerekend – een en ander door de 

aanbieder van de inhoud is geautoriseerd; wijst erop dat ongeautoriseerde ingrepen van 
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derden in inhoud of omroepsignalen van een aanbieder en het ongeautoriseerd decoderen, 

gebruiken en doorgeven van dergelijke inhoud of signalen eveneens voorkomen moeten 

worden; 

22. benadrukt dat het auteursrecht een belangrijke economische basis vormt voor creativiteit, 

werkgelegenheid en innovatie en tevens culturele diversiteit garandeert, en dat het van 

essentieel belang is dat de Europese creatieve en culturele sectoren wereldwijd kunnen 

concurreren; benadrukt dat er meer inspanningen op het gebied van het auteursrecht nodig 

zijn om tot een evenwicht tussen alle essentiële partijen te komen, en dat een herziening 

van het auteursrecht moet voorzien in adequate bescherming die investeringen en groei in 

de creatieve en de culturele sector aanmoedigt en de juridische onzekerheden en 

inconsequenties moet wegnemen die het functioneren van de digitale interne markt 

belemmeren; dringt er bij de Commissie op aan het regelgevend kader voor het 

auteursrecht waar nodig te herzien teneinde de Europese burgers betere toegang tot 

creatieve inhoud te bieden en Europese onderzoekers, onderwijsinstellingen, instellingen 

voor cultureel erfgoed en de creatieve sector ertoe aan te zetten hun activiteiten op de 

digitale wereld af te stemmen; onderstreept dat degenen die van de exploitatie van door 

auteursrecht beschermde producties profiteren, daarvoor een passende vergoeding moeten 

betalen en dat oplossingen op dit gebied het gebruik van legale aanbieders niet mogen 

ontmoedigen; herinnert eraan dat digitale technologieën tot een nieuwe definitie van de 

waardeketen in de culturele sector hebben geleid, grotendeels in het voordeel van 

intermediairs en vaak ten koste van de auteurs van producties; verzoekt de Commissie de 

reikwijdte en impact van deze veranderingen te onderzoeken en op Europees niveau 

maatregelen voor te stellen om de beloning van auteurs en kunstenaars te verbeteren; 

benadrukt dat eventueel herziene bepalingen toekomstbestendig en technologisch neutraal 

moeten zijn alsmede op bewijs gebaseerd, en zorgvuldig moeten worden beoordeeld in 

verhouding tot de beter wetgeven-doelstelling van de Commissie, en tegelijkertijd 

rekening moeten houden met de verschillen tussen de digitale en de analoge omgeving; 

23. is ingenomen met het streven van de Commissie om de grensoverschrijdende toegang tot 

digitale inhoud te verbeteren door het vereffenen van rechten te vergemakkelijken en 

daarbij rekening te houden met nieuwe beloningsmogelijkheden als gevolg van 

digitalisering en meer rechtszekerheid te creëren; benadrukt dat minimumnormen voor 

uitzonderingen en beperkingen en, waar passend, grotere harmonisatie essentiële 

elementen zijn voor de verbetering van de rechtszekerheid en dat daarbij waar mogelijk 

rekening moet worden gehouden met culturele eigenaardigheden; benadrukt dat 

grensoverschrijdende toegang de financiering van inhoud of diensten niet mag 

belemmeren en dat culturele en taalverscheidenheid als voordeel moet worden gezien; 

onderstreept dat de audiovisuele sector moet worden aangemoedigd om vernieuwende 

oplossingen inzake licentieverlening te ontwikkelen teneinde zijn financieringsmodellen 

aan te passen aan het digitale tijdperk; 

24. onderstreept dat beroepsactiviteiten of bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op schending 

van het auteursrecht een ernstige bedreiging van de werking van de digitale interne markt 

vormen en dringt aan op een EU-brede aanpak om ervoor te zorgen dat niemand profijt 

trekt van een bewust schending van het auteursrecht; 

25. verzoekt de Commissie overdraagbaarheid en interoperabiliteit aan te moedigen teneinde 

het vrije verkeer van legaal verkregen en legaal beschikbaar gestelde inhoud of diensten in 
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de hele EU te stimuleren, evenals de toegankelijkheid en grensoverschrijdende geldigheid 

van abonnementen, met eerbiediging van het feit dat sommige economische modellen 

berusten op de territorialiteit van rechten in Europa, met name waar het gaat om de 

financiering van audiovisuele producties en vooral voorgefinancierde filmproducties, 

hetgeen een grote culturele verscheidenheid mogelijk maakt; benadrukt dat er geen sprake 

is van tegenstrijdigheid tussen het territorialiteitsbeginsel en maatregelen ter bevordering 

van de overdraagbaarheid van inhoud; is van mening dat pan-Europese licenties een optie 

moeten blijven, op vrijwillige basis moeten worden ingevoerd en voorafgegaan moeten 

worden door een effectbeoordeling; benadrukt dat dergelijke licenties de territorialiteit 

niet kunnen vervangen en dat financieringsmodellen voor audiovisuele producties 

gebaseerd zijn op nationale licentiemodellen die zijn toegesneden op de kenmerken van de 

nationale markt; dringt er met betrekking tot artikel 188 VWEU op aan het EU-brede 

beheer van rechten verder te ontwikkelen en tevens aantrekkelijker te maken; 

26. is van mening dat verduidelijkt moet worden wat "ongerechtvaardigde geo-blocking" is, 

waarbij rekening wordt gehouden met de raadpleging; herinnert eraan dat er configuraties 

zijn die geo-blocking noodzakelijk maken, met name tegen de achtergrond van de 

culturele verscheidenheid, in welk verband dit vaak een instrument is dat monopolisering 

van de markt voorkomt; merkt op dat territoriale begrenzing nodig kan zijn als de kosten 

voor het aanbieden van inhoud of diensten over grenzen heen niet gedekt zijn en er geen 

herfinanciering beschikbaar is; 

27. verzoekt de Commissie via raadpleging van de belanghebbenden de mediavensters te 

optimaliseren teneinde de beschikbaarheid van audiovisuele inhoud te bespoedigen, maar 

vindt dat daarbij een houdbaar eerste en tweede venster voor het uitbrengen van 

producties moet worden gehandhaafd dat gebaseerd is op de financieringsregelingen voor 

audiovisuele inhoud; 

28. verzoekt de lidstaten de reikwijdte van de uitzondering voor citaten – onverminderd het 

persoonlijkheidsrecht van de maker – uit te breiden tot korte audiovisuele citaten zonder 

reclamedoeleinden of politieke doelstellingen, vooropgesteld dat het gebruikte werk 

duidelijk wordt aangegeven, dat het citaat niet haaks staat op de gebruikelijke toepassing 

van het werk en dat de legitieme belangen van de auteur niet worden geschaad; 

29. dringt aan op een verdere dialoog tussen auteurs, rechthebbenden en intermediairs om tot 

samenwerking te komen die voor alle partijen profijtelijk is, waarbij het auteursrecht 

wordt beschermd en vernieuwende manieren om inhoud te creëren mogelijk worden 

gemaakt, worden toegestaan en worden aangemoedigd; verzoekt de Commissie verdere 

stappen te zetten in de richting van modernisering van het auteursrecht, met het doel 

innoverende nieuwe licentievormen te ontwikkelen die efficiënter zijn wat betreft het 

gebruik van creatieve inhoud online en dus ook de mogelijkheden van collectieve licenties 

in aanmerking nemen; 

30. is van mening dat het in Richtlijn 93/83/EEG neergelegde juridische concept na een 

nieuwe beoordeling ervan zou kunnen worden gebruikt om de grensoverschrijdende 

toegang tot legale online-inhoud en -diensten op de digitale interne markt te verbeteren 

zonder een vraagteken te plaatsen bij de beginselen van contractvrijheid, passende 

beloning van auteurs en kunstenaars en het territoriale karakter van exclusieve rechten, en 

is ingenomen met het initiatief van de Commissie om een openbare raadpleging over 
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Richtlijn 93/83/EEG te houden; 

31. onderstreept de noodzaak om de problematische begrenzing tussen het recht op 

reproductie van werk en het recht op mededeling aan het publiek aan te pakken; wijst erop 

dat het concept van "'mededeling aan het publiek' in het licht van de recente uitspraak van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie dient te worden verhelderd; wijst erop dat het 

nodig is een gemeenschappelijke definitie van "publiek domein" vast te stellen, met het 

doel een grootschalige verspreiding van culturele inhoud in de hele EU te waarborgen; 

32. dringt erop aan dat er verplichte grenzen en uitzonderingen worden vastgesteld voor het 

bestaande auteursrecht, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, onderzoek, 

bibliotheken en musea, teneinde een grotere verspreiding van culturele inhoud in de EU 

mogelijk te maken en tegelijkertijd rekening te houden met de vrijheid van meningsuiting 

en van informatie, de vrijheid van kunst en wetenschap alsmede de verscheidenheid van 

religie en taal; 

33. benadrukt dat er meer inspanningen nodig zijn om de mediageletterdheid op te voeren, 

zodat er een werkelijke digitale interne markt tot stand komt en burgers – met inbegrip 

van kwetsbare personen – in staat zijn ten volle gebruik te maken van nieuwe digitale 

technologieën; moedigt de lidstaten dan ook aan het belang van mediaonderwijs te 

erkennen, de verwerving van digitale vaardigheden in het leerprogramma op te nemen en 

de nodige technische apparatuur te verbeteren; benadrukt in dit verband het belang van 

een goede opleiding van leerkrachten op het gebied van digitale vaardigheden, van het 

efficiënt onderwijzen van deze vaardigheden en van de kennis om dergelijke vaardigheden 

in te zetten in het algemene leerproces; 

34. onderstreept dat het vermogen om op onafhankelijke en kritische wijze gebruik te maken 

van de media voor alle generaties een leertaak is die een leven lang duurt, die parallel met 

de ontwikkeling van de media voortdurend verandert en die moet worden opgevat als een 

essentiële kwalificatie; benadrukt dat aanpassing van de onderwijs- en opleidingsstelsels 

van fundamenteel belang is om het niveau van de ICT-vaardigheid in Europa te verbeteren 

en tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar werknemers met digitale 

vaardigheden in de EU; moedigt de Commissie en de lidstaten in dit verband aan de basis 

te leggen voor wederzijdse erkenning van digitale vaardigheden en kwalificaties door 

middel van een Europees certificaten- of beoordelingssysteem, naar het voorbeeld van het 

gemeenschappelijk Europees referentiekader voor het leren en onderwijzen van talen; 

onderstreept dat er verdere inspanningen nodig zijn wat betreft de verbetering van de 

mediageletterdheid van burgers en verzoekt de Commissie en de lidstaten te streven naar 

mediageletterdheid van alle EU-burgers, met name kwetsbare personen, door middel van 

initiatieven en gecoördineerde acties; stelt voor internetgeletterdheid tot vast onderdeel te 

maken van de inspanningen om de mediageletterdheid te verhogen; 

35. acht het noodzakelijk dat de Commissie en de lidstaten voor een tweesporenbeleid kiezen 

wat betreft het vraagstuk van digitale vaardigheden door enerzijds te investeren in digitaal 

onderwijs en digitale infrastructuur en anderzijds in de integratie van digitale inhoud en 

methodes in de bestaande leerprogramma's; beveelt aan voortdurend aandacht te besteden 

aan de manier waarop kinderen online worden beschermd, waar nodig door middel van 

transparante, zelfregulerende maatregelen overeenkomstig bestaande nationale en EU-

wetgeving; verzoekt de Commissie en de lidstaten alle generaties informatie te bieden 
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over adequate en autonome omgang met de informatieovervloed, en daarnaast meer te 

investeren in de totstandbrenging van Europese netwerken voor het onderwijzen van 

mediageletterdheid, de uitwisseling van optimale methodes te bevorderen en te zorgen 

voor Europese zichtbaarheid van nationale, regionale of zelfs plaatselijke initiatieven; 

36. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer onderzoek te doen naar het effect van digitale 

media op cognitieve vaardigheden, naar doeltreffende methodes voor zelfbeheersing en 

naar het succes van spelenderwijs digitaal leren; 

37. onderstreept dat de levende verscheidenheid van talen en de toenemende meertaligheid 

een essentiële culturele basis vormen van de Europese digitale interne markt; is van 

oordeel dat het digitaal ondersteunen van de taalverscheidenheid, verhoging van de 

toegankelijkheid en bevordering en behoud van de desbetreffende vaardigheden essentiële 

voorwaarden zijn voor een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van de digitale 

interne markt; verwacht wat een productieve omgang met meertaligheid betreft dat de 

Commissie in grotere mate streeft naar productieve interactie met meertaligheid, zodat de 

technologische basis voor actieve ondersteuning en productief gebruik van de Europese 

meertaligheid in onderwijs, film, cultureel erfgoed, onderzoek en overheidsadministratie 

alsmede in beroep en bedrijf sneller wordt toegepast; 

38. benadrukt het belang van het territorialiteitsbeginsel voor bijvoorbeeld de Europese 

filmcultuur, en dringt erop aan dat financieringsmodellen voor audiovisuele producties die 

gebaseerd zijn op nationale licentiemodellen niet door bindende pan-Europese licenties 

worden ondermijnd; onderstreept dat grensoverschrijdende overdraagbaarheid van legaal 

verworven inhoud daarentegen juist moet worden bevorderd; 

39. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de beginselen van internetneutraliteit 

geëerbiedigd worden, daar dit van fundamenteel belang is als het om mediaconvergentie 

gaat; 

40. benadrukt dat waarborging van netneutraliteit een essentieel onderdeel vormt van een 

maatschappelijk gezien rechtvaardige digitale interne markt en dat dit niet gedeeltelijk 

mag worden opgegeven voor het kortetermijndoel van afschaffing van de roamingkosten; 

41. herinnert eraan dat moet worden gezorgd voor een billijk evenwicht van rechten en 

belangen tussen de verschillende categorieën rechthebbenden en gebruikers van door 

auteursrecht beschermd materiaal; 

42. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om een openbare raadpleging te houden 

over Richtlijn 93/83/EEG betreffende satellietomroep en doorgifte via kabel, met het doel 

na te gaan of de reikwijdte van de richtlijn kan worden uitgebreid tot online-verspreiding 

van audiovisuele producties via streaming en video op aanvraag, hetgeen aanzienlijk zou 

bijdragen tot het vermogen van publieke omroepen om zich in het digitale tijdperk van 

hun openbare taak te kwijten, evenals tot de voltooiing van de digitale interne markt; 

43. verwacht van de Commissie dat zij in de strategie voor de digitale interne markt en ook 

elders in grotere mate streeft naar productieve interactie met meertaligheid, zodat de 

technologische basis voor actieve bescherming en productief gebruik van de Europese 

meertaligheid in onderwijs, film, cultureel erfgoed, onderzoek en overheidsadministratie 

alsmede in beroep en bedrijf sneller wordt toegepast; 
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44. is ingenomen met de ideeën van de Commissie over de totstandbrenging van nieuwe 

systemen voor opslag van kennis voor de publieke sector in de vorm van cloud-

technologie en tekst- en datamining die overeenkomstig de wetgeving inzake 

gegevensbescherming zijn gecertificeerd en beveiligd; is van mening dat het gebruik van 

dergelijke technologie in onderwijsinstellingen, openbare bibliotheken en archieven 

bijzondere opleidingsinspanningen in de beroepssectoren bibliotheek, archief en 

documentatie vereist alsmede meertalige toegankelijkheid voor gebruikers; 

45. dringt erop aan dat als onderdeel van de strategie voor de digitale interne markt meer moet 

worden gelet op de implementatie van free and open software in onderwijsinstellingen en 

bij de overheid, daar de toegankelijkheid en zichtbaarheid van broncodes de 

hulpbronnenefficiënte participatie van de overheid bij beslissingen over het gebruik van 

publieke innovaties vergroot; is van mening dat meer open software het mogelijk maakt 

de digitale vaardigheden van gebruikers te certificeren, met name in 

onderwijsinstellingen; 

46. dringt erop aan dat digitale vormen van collaboratief werken en communiceren – onder 

gebruik en met ontwikkeling van CC-licenties – over lands- en taalgrenzen heen in 

onderwijs en opleiding alsmede in openbare onderzoeksinstelingen worden onderwezen 

en toegepast en bij openbare aanbestedingen worden aangemoedigd. 
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