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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att kulturindustrin är en viktig producent av 
mervärdestjänster, som är själva grunden för en dynamisk kunskapsbaserad ekonomi, och 
dess betydelse för EU:s konkurrenskraft bör därför erkännas.

2. Europaparlamentet anser att kulturindustrin, som är en viktig källa till nya arbetstillfällen i 
EU, särskilt bör tillvarata kreativ begåvning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
uppmuntra nya, innovativa typer av livslångt lärande som främjar kreativ begåvning.

3. Europaparlamentet framhåller med tanke på Lissabonagendan att kulturindustrin 
stimulerar tillväxt och skapar arbetstillfällen, varför man bör lägga tonvikten på att 
utveckla kompetensen i de kreativa sektorerna och stödja innovationen i dessa sektorer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att tillräckliga resurser ställs till 
förfogande för kulturindustrin i alla medlemsstater. 

4. Europaparlamentet fäster stor vikt vid det ändrade förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEC om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
utförandet av sändningsverksamhet för television (”Audiovisuella medietjänster utan 
gränser”)1, och uppmanar medlemsstaterna att i vederbörlig ordning se till att det 
införlivas i den nationella lagstiftningen i rätt tid. Vidare uppmanas kommissionen att 
informera parlamentet om genomförandet av direktivet.

5. Europaparlamentet betonar de möjligheter som skapas av höghastighetsbredband med 
omfattande täckning och av ny trådlös teknik när det gäller att utveckla och sprida nya 
innovativa former av kulturtjänster och kulturinnehåll i både landsbygdsområden och 
stadsområden i alla 27 medlemsstater. Vidare uppmanar parlamentet medlemsstaterna att 
prioritera utbyggnaden av bredbandsnätet i landsbygdsområden och perifera områden för 
att överbrygga den digitala klyftan. Parlamentet konstaterar att tekniska framsteg gör det 
möjligt för konsumenterna att snabbare få tillgång till kulturellt innehåll. 

6. Europaparlamentet upprepar att den digitala omställningen erbjuder enorma möjligheter
för kulturindustrin tack vare fördelarna med att innovativa tjänster tillhandahålls genom 
digital utsändning. Till dessa fördelar kan räknas exempelvis lägre kostnader, högre 
kvalitet samt ökad mångfald och konkurrens. Parlamentet efterlyser en rättslig ram som 
ger större flexibilitet vid användningen av spektrumet.

7. Europaparlamentet anser att ett starkt skydd för de immateriella rättigheterna är av central 
betydelse för kulturindustrins konkurrenskraft och mycket viktigt för EU:s förmåga att 
locka till sig, främja och utveckla kreativ begåvning och kulturellt innehåll. Parlamentet 
framhåller att detta skulle gynna de enskilda konsumenterna eftersom minskad 
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piratkopiering skulle leda till lägre priser och konsumenterna skulle kunna köpa fler
kreativa produkter av högre kvalitet.

8. Europaparlamentet begär att skyddet för immateriella rättigheter i Internetsektorn ska 
säkras och konstaterar att Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 
29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter1 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”)2 skapar ett effektivt skydd för 
upphovsrätten. Parlamentet anser att tillhandahållare av Internettjänster och 
innehållsleverantörer bör samarbeta inom denna ram. Parlamentet konstaterar vidare att 
kampen mot piratkopieringen på Internet är en nödvändig förutsättning för att värdefullt 
innehåll ska kunna erbjudas och spridas via nätet. Alla metoder måste dock tillämpas med 
beaktande av brottsbekämpningens olika kontrollfunktioner, de behöriga domstolarnas 
centrala roll samt bestämmelserna om dataskydd.

9. Europaparlamentet uppmanar tillhandahållare av Internettjänster att samarbeta i kampen 
mot piratkopiering via Internet genom att tillämpa de avtalsvillkor som ger dem rätt att 
avlägsna olagligt material eller hindra tillgången till det och att tillfälligt upphäva eller 
avsluta konton med parter som åsidosätter immateriella rättigheter. Samtidigt uppmanar 
parlamentet tillhandahållare av Internettjänster att använda filtreringsmetoder för att 
förhindra brott mot upphovsrätten.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ta avstånd från en 
protektionistisk politik och att i stället undanröja de regler som för närvarande missgynnar 
EU:s kulturindustri. Detta skulle hjälpa och tvinga denna industri att förbättra sin 
konkurrensförmåga både i EU och globalt.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över förteckningen över kulturella 
varor och tjänster i bilaga III i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om 
ett gemensamt system för mervärdesskatt3 Parlamentet konstaterar att det behövs en mer 
omfattande granskning av variationerna i reducerade mervärdesskattesatser för kulturella 
varor och tjänster i hela EU för att man ska kunna åtgärda de snedvridningar av 
marknaden som för närvarande inverkar negativt på konkurrenskraften i vissa kulturella 
industribranscher.

12. Europaparlamentet betonar på nytt vikten av Europeiska investeringsbankens i2i-mål och 
efterlyser en maximal användning av dessa. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att undersöka ytterligare sätt att tillhandahålla finansiellt stöd för att små 
och medelstora företag på kulturområdet och det kreativa området ska kunna starta och 
växa (till exempel genom gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)). Parlamentet vill att 
strukturfonderna används till stöd för traditionella konst- och kulturarvssektorer samt 
kultur- och innovationsindustrin. Parlamentet uppmanar även kommissionen att övervaka 
denna verksamhet och att bidra till spridning av bästa praxis.

                                               
1 EUT L 157, 30.4.2004, s. 45. Rättelse i EUT L 195, 2.6.2004, s. 16 och EUT L 204, 4.8.2007, s. 27.
2 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
3 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).
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