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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, η 

οποία παρέχει ευκαιρίες και όχι εμπόδια στην ενιαία αγορά και τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελούν μοχλό οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ, δεδομένου ότι 

απασχολούν περισσότερους από επτά εκατομμύρια ανθρώπους και παράγουν 

περισσότερο από το 4,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· τονίζει ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού 

και της δημιουργικότητας εξακολούθησαν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης των ετών 2008-2012 και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι έχουν 

δημιουργηθεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες υπηρεσίες στο διαδίκτυο· 

2. τονίζει ότι τα επιγραμμικά πολιτιστικά και δημιουργικά περιεχόμενα αποτελούν βασικές 

κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, των τεχνολογιών 

των πληροφοριών και των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, που 

ενισχύουν έτσι την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα· 

3. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το 

νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 

(CCI) και αποτελούν τη βάση για την ικανότητά τους να παράγουν οικονομική 

δραστηριότητα, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, δημιουργικότητα και καινοτομία· 

υπογραμμίζει ότι η παραγωγικότητα του τομέα συνεχίζει να αυξάνεται,  και υπογραμμίζει 

ότι το ισχύον κατακερματισμένο και παρωχημένο σύστημα εμποδίζει την πλήρη 

ανάπτυξη και λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς· 

4. χαιρετίζει το μεγάλο ενδιαφέρον καθώς και τις συνεισφορές των πολιτών της ΕΕ, στον 

γύρο δημόσιων διαβουλεύσεων της Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων 

πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ· 

5. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα πρέπει να 

συνιστούν ένα ισορροπημένο νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του 

πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την παραγωγή οικονομικής δραστηριότητας και 

απασχόλησης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ισχύον κατακερματισμένο και παρωχημένο 

σύστημα τελών προκαλεί μείζονα προβλήματα στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενιαίας 

ψηφιακής αγοράς και, ως εκ τούτου, αποτελεί απειλή για τη μεγέθυνση και την 

οικονομική ανάπτυξη· 

6. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το 

νομικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 

δημιουργικότητας και αποτελούν τη βάση για την ικανότητά τους να παράγουν 

οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση· υπογραμμίζει ότι ενώ η παραγωγικότητα του 

τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας συνεχίζει να αυξάνεται, 

τα έσοδα των δικαιούχων στον τομέα μειώνονται· 
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7. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το 

νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, 

καθώς και για τον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας και τον τομέα που επωφελείται 

από τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς των δικαιωμάτων αυτών, και αποτελούν τη 

βάση για τη δραστηριότητά τους και την απασχόληση· 

8. τονίζει ότι τα δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα είναι τα 

δικαιώματα επί των οποίων στηρίζεται το σύνολο των βιομηχανιών της δημιουργικότητας 

και η συναφής αλυσίδα αξίας· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να 

προστατέψει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες της δημιουργικότητας να ανθίσουν· 

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ατζέντας 

της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του στόχου εκσυγχρονισμού των κανόνων περί 

δικαιωμάτων του δημιουργού· αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας 

2001/29/ΕK ούτως ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλες αμοιβές για τους δημιουργούς, 

τους ερμηνευτές/εκτελεστές, και άλλους κατόχους δικαιωμάτων δημιουργού και 

κατάλληλη προστασία αυτών των δικαιωμάτων, καθώς και στην δίκαιη ισορροπία της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής οικονομίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (ΜΜΕ, 

καταναλωτές, χρήστες, δημιουργοί και δικαιούχοι) σε μια  ψηφιακή εποχή σε ένα 

μεταβαλλόμενο και σταθερά εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον και που φέρνει 

αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών, μαζί με ευκαιρίες και προκλήσεις·  θεωρεί ότι 

μια τέτοια επανεξέταση θα μπορούσε να προσφέρει την αναγκαία νομική σαφήνεια, 

σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και την απαιτούμενη ευελιξία για την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων και της ανάπτυξης στον τομέα της δημιουργικότητας και του πολιτισμού 

αίροντας παράλληλα τις νομικές αβεβαιότητες και τις ασυνέπειες που επηρεάζουν 

δυσμενώς τη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς·  ζητεί επίσης μια ισχυρή 

δέσμευση επί της αρχής επανεξέτασης, το συντομότερο δυνατό βάσει της συνοχής, της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο· πιστεύει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους αυτής της επανεξέτασης θα πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός των δικαιωμάτων 

του δημιουργού ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στις υπηρεσίες 

και το περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εξυπηρετώντας την ανάπτυξη και την 

πολιτιστική πολυμορφία· 

10. υπογραμμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων κανόνων περί δικαιωμάτων του 

δημιουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής οικονομίας· 

11. υπογραμμίζει ότι η καινοτομία στη δημιουργικότητα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα 

μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων δίνοντας σε διάφορες 

ομάδες τη δυνατότητα να επικοινωνούν δημιουργικά και να συνεργάζονται, βελτιώνοντας 

έτσι τις υφιστάμενες δεξιότητες των δημιουργικών ατόμων αλλά και δημιουργώντας 

προστιθέμενη αξία· θεωρεί ότι τούτο συμβάλλει στη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, 

απασχόληση και καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη· 

12. αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα του 

δημιουργού συνιστούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και 

για την ανάπτυξη της νόμιμης ηλεκτρονικής προσφοράς διαφοροποιημένου πολιτιστικού 
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και δημιουργικού περιεχομένου· 

13. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των διαφορετικών μηχανισμών 

αντιγραφής για ιδιωτική χρήση στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη την 

αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των τελών και των μεταβολών στη χρήση της 

αντιγραφής για ιδιωτική χρήση· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει τις 

αποκλίσεις των μηχανισμών αντιγραφής για ιδιωτική χρήση προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, η δίκαιη αμοιβή 

των δημιουργικών και πολιτιστικών περιεχομένων και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων 

και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων· 

14. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του κεκτημένου στον τομέα των δικαιωμάτων δημιουργού της 

ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού 

και της δημιουργικότητας με τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου στον τομέα της 

ψηφιακής τεχνολογίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιούχων, των επιχειρήσεων και των χρηστών, καθώς και με τη θέσπιση κινήτρων για 

καινοτόμα συστήματα επιγραμμικής αδειοδότησης και νέα επιχειρηματικά μοντέλα για 

την επιγραμμική διανομή περιεχομένου, επιτρέποντας έτσι στον τομέα να επωφεληθεί 

από την ψηφιακή επανάσταση και διασφαλίζοντας παράλληλα μια ισορροπημένη αλυσίδα 

αξίας· 

15. υπενθυμίζει ότι οι εξαιρέσεις και περιορισμοί στα δικαιώματα του δημιουργού αποτελούν 

βασική πτυχή του συστήματος των δικαιωμάτων του δημιουργού και ότι αξιοσημείωτη 

συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

στην ΕΕ παρέχεται επίσης από φορείς που βασίζονται σε αυτές τις εξαιρέσεις και 

περιορισμούς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για 

εξαιρέσεις και περιορισμούς για την αντιμετώπιση της κατακερματισμένης αγοράς, τη 

βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και την προώθηση της διασυνοριακής προσβασιμότητας 

περιεχόμενου που καλύπτεται από δικαιώματα του δημιουργού, καθώς και προκειμένου 

να επιτραπεί η ίση πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία σε ολόκληρη την ΕΕ και να 

υπάρξει συμμόρφωση προς τις προσδοκίες των καταναλωτών· υπενθυμίζει ότι όταν τα 

κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς, πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 

εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή του 

αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου· ζητεί 

μια επαναξιολόγηση της εξαίρεσης για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα 

πρέπει να καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με 

εκπαιδευτική εγκατάσταση ή ίδρυμα αναγνωρισμένο από τις εθνικές αρχές ή τη 

νομοθεσία ή στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού ή ερευνητικού προγράμματος· καλεί την 

Επιτροπή να βρει τρόπους ώστε οι δημόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν 

βιβλία στο κοινό σε ψηφιακή μορφή για προσωπική χρήση, ανεξαρτήτως του χώρου 

πρόσβασης, και διασφαλίζοντας δίκαιη αμοιβή για τους δικαιούχους· 

16. ζητεί τη θέσπιση μιας υποχρεωτικής εξαίρεσης που θα επιτρέπει στις δημόσιες και 

ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν βιβλία στο κοινό σε ψηφιακή μορφή για 

προσωπική χρήση, ανεξαρτήτως του χώρου πρόσβασης· 

17. αναγνωρίζει ότι η προσήκουσα προσαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ στην ψηφιακή 

εποχή μπορεί να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα και σε νέα επιχειρηματικά 
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μοντέλα, ενισχύοντας έτσι την καινοτομία και την απασχόληση· 

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια των 

εναρμονισμένων όρων προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού στο πλαίσιο μιας 

σύγχρονης ατζέντας εμπορικής πολιτικής· 

19. υπογραμμίζει τη σημασία της συμβατικής ελευθερίας για όλους τους δικαιούχους, οι 

οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους· κρίνει 

αναγκαία την ανάπτυξη νομικού πλαισίου, το οποίο θα βασίζεται σε συγκεκριμένα 

στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και 

ενισχύοντας παράλληλα τη διαπραγματευτική και συμβατική θέση όλων των δημιουργών 

έναντι άλλων δικαιούχων και μεσαζόντων· 

20. προτείνει την επανεξέταση της ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των 

μεσαζόντων προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς και η ευθύνη τους σχετικά 

με τα δικαιώματα δημιουργού, να διασφαλιστεί ότι ασκείται δέουσα επιμέλεια σε 

ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας και στην αλυσίδα εφοδιασμού, και να 

διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των δικαιούχων εντός της Ένωσης· 

21. κρίνει αναγκαία, στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, τη θέσπιση μέτρων για την αύξηση της διασυνοριακής 

προσφοράς και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα νέους 

κανονισμούς στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, της ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, της σύγκλισης των συντελεστών ΦΠΑ, της ενίσχυσης των 

ψηφιακών δικτύων· 

22. κρίνει αναγκαία την παροχή σαφούς επικαιροποιημένου πλαισίου για τα πολιτιστικά 

ιδρύματα, το οποίο θα επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να προβαίνουν σε ηλεκτρονικό 

δανεισμό και θα επιτρέπει σε βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία να καθιστούν 

επιγραμμικώς διαθέσιμα προστατευμένα έργα τα οποία δεν διατίθενται πλέον στην 

κυκλοφορία· 

23. θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς 

επιγραμμικού περιεχομένου από άλλο κράτος μέλος, και θεωρεί ότι η πρακτική 

περιορισμού της πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο βάσει της τοποθεσίας των 

χρηστών εμποδίζει την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· εκφράζει επιδοκιμασία 

για την πολυεδαφική αδειοδότηση δικαιωμάτων που προβλέπεται στην οδηγία 

2014/26/ΕΕ ως παράδειγμα και τρόπο αντιμετώπισης της κατακερματισμένης εσωτερικής 

αγοράς· ενθαρρύνει την ανάπτυξη ισόρροπων, ευέλικτων και με γνώμονα την αγορά 

λύσεων που θα συμβάλουν στην υπερπήδηση των υφιστάμενων εμποδίων που 

δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή πρόσβαση και τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών με 

παράλληλο σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης μηχανισμών για τη διασυνοριακή εντός της ΕΕ φορητότητα περιεχομένου που 

έχει αποκτηθεί και διατεθεί νομίμως· 

24. θεωρεί ότι η πρακτική περιορισμού της πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο βάσει 

της τοποθεσίας των χρηστών, οι οποίοι είχαν προηγουμένως πληρώσει για την υπηρεσία 

πρόσβασης στο εν λόγω περιεχόμενο, είναι επιβλαβής για τη λειτουργία των δικτύων και 

εμποδίζει την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· 
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25. επισημαίνει ότι ο ταχύς ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και η αλλαγή στα 

επιχειρηματικά μοντέλα στην ψηφιακή αγορά απαιτεί ένα τεχνολογικά ουδέτερο νομικό 

και νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα δημιουργού· τονίζει ότι η  προστασία των 

δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται 

σεβαστή τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά, αλλά επισημαίνει ωστόσο επίσης ότι το 

ψηφιακό περιβάλλον δεν είναι ίδιο με τον αναλογικό κόσμο και τονίζει την ανάγκη να 

εξεταστεί προσεκτικά ο κατάλογος εξαιρέσεων και περιορισμών και αν απαιτούνται 

πρόσθετες ή εναλλακτικές μορφές προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού για την 

αντιμετώπιση αυτού συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική μεγέθυνση, την 

ανταγωνιστικότητα και την πλήρη ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· 

26. σημειώνει ότι είναι σημαντικές οι εδαφικές άδειες στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την 

παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και ταινιών η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο σε 

συστήματα προαγοράς ή προχρηματοδότησης ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών· 

27. τονίζει ότι τα ψηφιακά τέλη πρέπει να καταστούν πιο διαφανή και να βελτιστοποιηθούν 

με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και των καταναλωτών και 

λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση 

πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά· 

28. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προτείνει λύσεις για αυτόματες τεχνικές ανάλυσης 

για κείμενο και δεδομένα (πχ. «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων») για σκοπούς 

επιστημονικής έρευνας, ιδίως για μη εμπορικούς σκοπούς,  εφόσον έχει αποκτηθεί άδεια 

ανάγνωσης του έργου και λαμβάνοντας υπόψη επιλογές, όπως το μοντέλο αδειοδότησης, 

που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου οι ερευνητές να 

μπορούν να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης μέσα σε ένα 

παγκόσμιο περιβάλλον· 

29. τονίζει τη σημασία προώθησης μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας ιδίως για το λογισμικό 

και τα τερματικά, δεδομένου ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας υποσκάπτει την 

καινοτομία, περιορίζει τον ανταγωνισμό και βλάπτει τον καταναλωτή· θεωρεί ότι η 

έλλειψη διαλειτουργικότητας οδηγεί στο να δεσπόζει στην αγορά ένα συγκεκριμένο 

προϊόν ή υπηρεσία, κάτι το οποίο καταπνίγει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές 

των καταναλωτών στην ΕΕ· 

30. αναγνωρίζει ότι η ευρεία εξάπλωση της κάλυψης διαδικτύου έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη νέων μορφών χρήσης των έργων και ζητεί κατάλληλες λύσεις επιστροφής για 

τους δικαιούχους στο ψηφιακό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση 

των πολιτών σε πολιτιστικά αγαθά και γνώσεις· 

31. καλεί την Επιτροπή, σε πνεύμα πλήρους σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας, να 

διερευνήσει αν είναι επικαιροποιημένα και αποτελούν αποτελεσματικές λύσεις τα μέτρα 

για τη διασφάλιση της δίκαιης αμοιβής των δικαιούχων όσον αφορά τις αναπαραγωγές 

που κάνουν φυσικά πρόσωπα για ιδιωτική χρήση, όπως τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής 

χρήσης· 

32. ενθαρρύνει τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία να συνάψουν εκούσιες συμφωνίες με τους 
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δικαιούχους, κάτι που θα τους έδινε τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τη δημόσια 

αποστολή τους στην ψηφιακή κοινωνία, με παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων των 

δικαιούχων· 

33. τονίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να 

εξασφαλίζει σε όλους, και ιδίως σε ανθρώπους με αναπηρία, τη δυνατότητα πρόσβασης 

σε προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

και συγγενικά δικαιώματα και να ανταποκρίνεται ανάλογα στο ψηφιακό περιβάλλον· 

αναγνωρίζει ότι η αδυναμία αγοράς περιεχομένου σε κατάλληλη μορφή για τους χρήστες 

με αναπηρία μπορεί να δημιουργήσει φραγμούς στο εμπόριο για τις επιχειρήσεις, καθώς 

και να μειώσει την πολιτιστική παραγωγή και την προσφορά περιεχομένου στα κράτη 

μέλη· παροτρύνει την ΕΕ να κυρώσει τη συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με μειωμένη όραση ή τα άτομα που έχουν 

πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, η οποία απαιτεί την ύπαρξη υποχρεωτικής εξαίρεσης από 

τα δικαιώματα δημιουργού για τις μη εμπορικές χρήσεις προς όφελος ατόμων με 

αναπηρίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την αναπηρία, και στον βαθμό που απαιτείται 

λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας· 

34. θεωρεί ότι για να διασφαλιστεί η άνθιση του τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού και 

της δημιουργικότητας στην Ευρώπη και να προστατευτεί η καινοτομία, η προστασία των 

δικαιωμάτων του δημιουργού πρέπει να είναι ισχυρή, δεδομένου ότι δεν είναι 

αποτελεσματική παρά μόνο αν προστατεύεται από αποτελεσματικά μέτρα επιβολής· 

35. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη ραγδαία αυξανόμενη χρήση 

δημιουργικών έργων σε περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες και σε πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου και να βελτιώσει την πληροφόρηση των χρηστών 

όσον αφορά τις υποχρεώσεις σε σχέση με τον οποιονδήποτε εν γνώσει του παρέχει 

υπερσυνδέσμους προς μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο ή συνδέσμους που 

παρακάμπτουν συνδρομητικά τείχη, κατά την αναθεώρηση των ρυθμίσεων για τα 

δικαιώματα του δημιουργού· πιστεύει ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση θα πρέπει να 

αποσκοπεί στην εξεύρεση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων 

του δημιουργού και της προαγωγής ενός δυναμικού διαδικτύου, όπου η τεχνολογία και η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τα άτομα να είναι 

καινοτόμα και δημιουργικά· επιπροσθέτως, θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει 

έναν νομικό ορισμό των έργων του «κοινού κτήματος» και διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω 

έργα προστατεύονται από την ιδιοποίηση, είτε μέσω ψηφιοποίησης είτε μέσω άλλων 

τρόπων· 

36. σημειώνει με ανησυχία ότι η αξία που παράγεται στην ψηφιακή οικονομία από την 

εκμετάλλευση έργων που προστατεύονται από δικαιώματα του δημιουργού δεν 

κατανέμεται δίκαια με τους δικαιούχους, μεταξύ άλλων λόγω του καθεστώτος 

φορολόγησης των παρόχων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την έκταση 

και τις επιπτώσεις της εν λόγω μεταβίβασης της αξίας προς τους μεσάζοντες του 

διαδικτύου· 

37. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, όσον αφορά τα σχετικά νομοθετικά πλαίσια των δικαιωμάτων του δημιουργού, 

στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική 
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σχέση, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων φραγμών στην πρόσβαση στην αγορά και 

εμποδίων στο εμπόριο· 

38. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει και να ενοποιήσει τις εξαιρέσεις και τους 

περιορισμούς που επιτρέπονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του αναλογικού κόσμου με το νέο 

σενάριο που αντιπροσωπεύεται από το ψηφιακό πρότυπο και, ειδικότερα, από τις 

τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους· 

39. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση των 

παραβιάσεων των δικαιωμάτων του δημιουργού στην ΕΕ ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών· τονίζει τη 

σημασία της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις συνέπειες που 

προκαλούνται από την παραβίαση του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών 

δικαιωμάτων, και προτρέπει να ανευρεθεί προσήκουσα λύση που να διασφαλίζει ότι 

κανείς δεν αποκομίζει κέρδος από παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού· 

40. επισύρει την προσοχή στην οδηγία 2013/37/ΕΕ, της 26ης Ιουνίου 2013, για την 

περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η οποία παρέχει κοινό νομικό 

πλαίσιο για την αγορά της ΕΕ για δεδομένα που ανήκουν σε κυβερνήσεις (πληροφορίες 

του δημόσιου τομέα) και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη διαφάνεια και τον 

ανταγωνισμό. 
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