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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. constată importanța diversității culturale și lingvistice europene, care oferă mai degrabă 

posibilități decât obstacole în calea pieței unice, și subliniază că sectorul cultural și 

sectorul de creație din Europa reprezintă o forță motrice pentru creșterea economică, 

inovare și ocuparea forței de muncă în UE, întrucât aceste sectoare asigură locuri de 

muncă pentru peste 7 milioane de persoane și generează mai mult de 4,2 % din PIB-ul 

UE; subliniază că sectorul cultural și cel de creație au continuat să creeze locuri de muncă 

în timpul crizei economice din 2008-2012 și au jucat un rol important în stimularea 

competitivității Uniunii; subliniază faptul că în mediul online au fost create noi modele de 

afaceri și servicii inovatoare;  

2. subliniază faptul că conținutul cultural și creativ online reprezintă un motor al dezvoltării 

societății informaționale, a tehnologiilor informatice și a investițiilor în infrastructura și 

serviciile digitale, care stimulează, așadar, inovarea, creșterea economică și creativitatea; 

3. subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al 

sectoarelor culturale și de creație europene și formează baza capacității lor de a genera 

activitate economică, competitivitate, locuri de muncă, creativitate și inovare; subliniază 

că productivitatea acestui sector crește în continuare și că sistemul actual fragmentat și 

învechit împiedică deplina dezvoltare și funcționare a pieței unice digitale din Europa;  

4. salută marele interes arătat, precum și contribuțiile cetățenilor UE la runda de consultări 

publice a Comisiei referitoare la revizuirea normelor privind drepturile de autor din UE; 

5. subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe ar trebui să constituie un cadru 

juridic echilibrat al sectoarelor culturale și de creație europene pentru a genera activitate 

economică și locuri de muncă; subliniază totuși că sistemul actual de taxare, fragmentat și 

învechit, cauzează probleme majore pentru dezvoltarea pieței unice digitale europene, 

fiind, prin urmare, o amenințare la adresa creșterii și a dezvoltării economice; 

6. subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al sectorului 

ICC european și formează baza capacității sale de a genera activitate economică și locuri 

de muncă; subliniază faptul că, deși productivitatea sectorului ICC continuă să crească, 

câștigurile titularilor de drepturi din acest sector sunt în scădere; 

7. subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al 

sectoarelor culturale și de creație europene, precum și al sectorului educațional și de 

cercetare și al sectorului care beneficiază de excepțiile și limitările acestor drepturi și 

formează baza pentru activitate și ocuparea forței de muncă; 

8. subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe reprezintă drepturile pe care se 

bazează toate sectoarele de creație și lanțul de valoare aferent; invită, prin urmare, 

Comisia să sprijine și să protejeze drepturile de proprietate intelectuală ale creatorilor, 
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pentru a permite dezvoltarea sectoarelor de creație din Europa; 

9. salută angajamentul Comisiei privind continuarea dezvoltării Agendei digitale a UE, 

inclusiv a obiectivului de modernizare a normelor privind drepturile de autor; recunoaște 

necesitatea revizuirii Directivei 2001/29/CE pentru a asigura remunerarea adecvată a 

autorilor, artiștilor interpreți și a altor titulari ai drepturilor de autor și o protecție 

corespunzătoare a acestor drepturi, precum și pentru atingerea unui echilibru adecvat in 

economia culturală europeană între toate părțile implicate (IMM-uri, consumatori, 

utilizatori, creatori și titulari de drepturi) într-o era digitală care implică un mediu 

tehnologic în continuă schimbare și evoluție și care generează modificări ale 

comportamentului utilizatorilor, precum și oportunități și provocări; consideră că o astfel 

de revizuire ar trebui să asigure claritate, stabilitate și securitate juridică, precum și 

flexibilitatea necesară pentru a stimula investițiile și creșterea în sectorul de creație și în 

cel cultural, eliminând, totodată, incertitudinile și neconcordanțele juridice care afectează 

negativ funcționarea pieței unice digitale; solicită, de asemenea, respectarea deplină a 

principiul redeschiderii, cât se poate de repede, din motive de coerență, a Directivei 

2000/31/CE privind comerțul electronic; consideră că unul dintre obiectivele principale 

ale acestei revizuiri ar trebui să fie modernizarea drepturilor de autor în vederea facilitării 

accesului transfrontalier la servicii și conținut, menținând, în același, timp, un nivel ridicat 

de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și acționând în interesul dezvoltării și 

diversității culturale; 

10. subliniază faptul că modernizarea normelor actuale privind drepturile de autor reprezintă o 

parte integrantă a economiei digitale; 

11. subliniază că inovarea în cadrul progreselor pe plan creativ și tehnologic poate avea un 

impact semnificativ asupra vieții oamenilor, permițând diferitelor grupuri să comunice în 

mod creativ și să lucreze în colaborare, îmbunătățind astfel competențele existente ale 

persoanelor creative și creând valoare adăugată; consideră că astfel se contribuie la 

creșterea competitivității și a gradului de ocupare a forței de muncă și la consolidarea 

inovării în Europa; 

12. recunoaște că activitățile comerciale care încalcă drepturile de autor reprezintă o 

amenințare gravă la adresa funcționării pieței unice digitale și a dezvoltării de oferte legale 

diversificate de conținut online cultural și creativ; 

13. invită Comisia să efectueze o evaluare a diferitelor mecanisme de copiere privată din 

Europa, ținând seama de eficiența și de transparența taxelor și de modificările la nivelul 

utilizării copierii private; consideră că Comisia ar trebui să abordeze divergențele dintre 

mecanismele de copiere privată pentru a asigura libertatea de circulație a bunurilor și 

serviciilor în cadrul pieței interne și remunerarea echitabilă a conținuturilor creative și 

culturale, precum și pentru a facilita dezvoltarea de modele de afaceri noi și inovatoare; 

14. subliniază că o reformă a acquis-ului UE în materie de drepturi de autor ar trebui să 

continue să consolideze industria culturală și de creație a Europei prin îmbunătățirea 

securității juridice în mediul digital pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru titularii 

de drepturi, întreprinderi și utilizatori, precum și prin crearea de stimulente pentru 

sistemele inovatoare de acordare de licențe online și de modele de afaceri noi pentru 

distribuția de conținut online, permițând astfel sectorului să beneficieze de revoluția 
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digitală și garantând, totodată, un lanț valoric echilibrat; 

15. amintește că excepțiile de la drepturile de autor și limitările legate de acestea reprezintă un 

aspect-cheie al sistemului de drepturi de autor și că instituțiile care se bazează pe aceste 

excepții și limitări aduc o contribuție importantă la creșterea economică, inovare și crearea 

de locuri de muncă în UE; invită Comisia să propună un cadru armonizat pentru excepții 

și limitări în vederea abordării fragmentării pieței, să îmbunătățească securitatea juridică și 

să încurajeze accesibilitatea transfrontalieră a conținutului protejat de drepturi de autor, să 

permită un acces egal la diversitatea culturală în întreaga UE și să se conformeze 

așteptărilor consumatorilor; reamintește faptul că atunci când prevăd excepții și limitări, 

statele membre ar trebui să se asigure că acestea nu intră în conflict cu exploatarea 

normală a lucrării sau a altui obiect protejat și nu aduc atingere în mod nejustificat 

intereselor legitime ale titularului dreptului; solicită realizarea unei reevaluări a excepțiilor 

pentru scopuri legate de cercetare și de învățământ, care ar trebui să se refere la activitățile 

educaționale și de cercetare legate de o instituție de învățământ recunoscută de autoritățile 

sau legislația națională sau care fac parte dintr-un program de învățământ sau de cercetare; 

îndeamnă Comisia să găsească modalități pentru ca bibliotecile publice și de cercetare să 

împrumute cărți publicului în formate digitale pentru uz personal, indiferent de locul de 

acces, asigurând o remunerare echitabilă a titularilor de drepturi; 

16. solicită adoptarea unei excepții obligatorii care să permită bibliotecilor publice și de 

cercetare să împrumute cărți publicului în formate digitale pentru uz personal, indiferent 

de locul de acces; 

17. recunoaște faptul că o adaptare adecvată a Directivei 2001/29/CE la era digitală poate 

genera antreprenoriat și noi modele de afaceri, stimulând astfel inovarea și ocuparea forței 

de muncă; 

18. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a reduce considerabil durata armonizată de 

protecție a drepturilor de autor în cadrul unei agende pentru o politică comercială 

modernă; 

19. subliniază importanța libertății contractuale a tuturor titularilor de drepturi, care ar trebui 

să își poată exercita și transfera drepturile în libertate; consideră necesară dezvoltarea unui 

cadru juridic care se va baza pe probe și va ține seama de experiența tuturor părților 

interesate relevante, consolidând, de asemenea, poziția de negociere și poziția contractuală 

a tuturor creatorilor în raport cu alți titulari de drepturi și intermediari; 

20. sugerează revizuirea răspunderii furnizorilor de servicii și a intermediarilor, menită să 

clarifice statutul și răspunderea juridică a acestora în ceea ce privește drepturile de autor, 

cu scopul de a garanta că este realizată diligența necesară în cadrul întregului proces 

creativ și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și pentru a asigura remunerarea 

echitabilă a creatorilor și a titularilor de drepturi din Uniune; 

21. consideră necesară, în cadrul unei reforme globale a drepturilor de autor, și introducerea 

de măsuri menite să îmbunătățească oferta și disponibilitatea conținuturilor digitale la 

nivel transfrontalier, ca de exemplu noi norme privind protecția consumatorilor, 

dezvoltarea comerțului electronic, alinierea cotelor TVA și extinderea rețelelor digitale; 
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22. consideră că este necesar să se pună la dispoziție un cadru clar actualizat pentru instituțiile 

culturale, care să permită bibliotecilor să furnizeze servicii de împrumut electronic și 

bibliotecilor, arhivelor și muzeelor să pună la dispoziție lucrări online protejate care nu se 

mai află în circulație comercială; 

23. consideră că cetățenii ar trebui să poată accesa și cumpăra conținut online din alt stat 

membru și că practica de restricționare a accesului la conținutul online în funcție de locul 

unde se află utilizatorii împiedică dezvoltarea pieței unice digitale; salută licențele 

multiteritoriale pentru drepturi prevăzute în Directiva 2014/26/UE, ca exemplu și ca 

modalitate de a evita fragmentarea pieței interne; încurajează crearea unor soluții 

echilibrate, flexibile și orientate către piață, care să contribuie la surmontarea obstacolelor 

care există în calea accesului transfrontalier și a disponibilității produselor și serviciilor, 

respectând, totodată, diversitatea culturală, inclusiv dezvoltarea de mecanisme de 

consolidare a portabilității transfrontaliere, în cadrul UE, a conținutului dobândit și 

furnizat în mod legal; 

24. consideră că practica restricționării accesului la conținutul online pe baza locului unde se 

află utilizatorii care au plătit anterior pentru a accesa conținutul respectiv este nocivă 

funcționării rețelelor și împiedică dezvoltarea pieței unice digitale; 

25. subliniază că ritmul alert al evoluțiilor tehnologice și al schimbării modelelor de afaceri de 

pe piața digitală impune un cadru legislativ pentru drepturile de autor neutru din punct de 

vedere tehnologic; subliniază că protejarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

trebuie respectată atât online, cât și offline, dar constată că mediul digital nu este la fel ca 

mediul analog și subliniază nevoia de a examina îndeaproape lista excepțiilor și a 

limitărilor și măsura în care sunt necesare forme suplimentare sau alternative de protecție 

a drepturilor de autor în vederea abordării acestei chestiuni și nevoia de a contribui la 

creșterea economică, la competitivitate și la deplina dezvoltare a pieței unice digitale; 

26. ia act de importanța licențelor teritoriale în UE, în special în ceea ce privește producția 

audiovizuală și de film, care se bazează în principal pe sistemele radiodifuzorilor de 

precumpărare sau prefinanțare; 

27. subliniază că taxele pentru conținutul digital ar trebui să fie mai transparente și optimizate 

pentru a proteja drepturile titularilor de drepturi și ale consumatorilor și luând în 

considerare Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și 

acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru 

utilizare online pe piața internă; 

28. invită Comisia să analizeze și să propună soluții de analiză a textului și a datelor 

(„extragerea textului și a datelor”) în scopuri de cercetare științifică, în special pentru 

scopuri necomerciale, cu condiția obținerii autorizării de a citi lucrarea și ținând seama de 

opțiuni precum modelul de acordare a licențelor, dezvoltat deja în unele state membre, cu 

scopul de a permite cercetătorilor să mențină avantajul concurențial al Europei într-un 

mediu global;  

29. subliniază nevoia de promovare a unei interoperabilități sporite, în special pentru 

software-uri și terminale, întrucât absența interoperabilității împiedică inovarea, reduce 
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concurența în UE și afectează consumatorii; consideră că absența interoperabilității 

conduce la supremația pe piață a unui anumit produs sau serviciu, fapt ce duce, la rândul 

lui, la înăbușirea concurenței și la limitarea opțiunilor consumatorilor în UE; 

30. recunoaște faptul că extinderea acoperirii internetului a condus la dezvoltarea de noi 

forme de utilizare a lucrărilor și solicită soluții adecvate de compensare a titularilor de 

drepturi în mediul digital, asigurând, în același timp, accesul cetățenilor la bunuri și 

cunoștințe culturale; 

31. invită Comisia să analizeze, respectând pe deplin principiul subsidiarității, dacă măsurile 

de asigurare a compensării echitabile a titularilor de drepturi în ceea ce privește 

reproducerile efectuate de persoane fizice în scop privat, precum taxele pentru copierea 

privată, reprezintă soluții actualizate și eficiente; 

32. încurajează bibliotecile și arhivele să încheie acorduri voluntare cu titularii de drepturi, 

care le-ar permite să își îndeplinească misiunea publică în societatea digitală, respectând, 

în același timp, drepturile titularilor de drepturi; 

33. subliniază că schimbările legislative în acest domeniu ar trebui să asigure accesibilitatea 

pentru toți, în special pentru persoanele cu dizabilități, a produselor și serviciilor protejate 

de drepturile de autor și de drepturile conexe și să asigure, prin urmare, adaptarea la 

mediul digital; recunoaște că faptul că utilizatorii cu handicap nu pot achiziționa conținut 

într-un format corespunzător poate să creeze pentru întreprinderi o barieră în calea 

comerțului și să reducă producția culturală și oferta de conținut existentă în toate statele 

membre; îndeamnă UE să ratifice Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la 

operele publicate al persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate, care impune instituirea unei excepții obligatorii în ceea ce privește 

utilizările necomerciale în folosul persoanelor cu handicap, care au legătură directă cu acel 

handicap și în măsura impusă de handicapul respectiv; 

34. consideră că, având în vedere că protecția drepturilor de autor este la fel de eficientă ca 

măsurile de aplicare care o susțin, aceasta trebuie să fie una solidă pentru a asigura 

posibilitatea ca sectorul ICC din Europa să prospere și pentru a proteja inovarea; 

35. îndeamnă Comisia să ia în considerare, în ceea ce privește revizuirea cadrului privind 

drepturile de autor, utilizarea din ce în ce mai intensă a operelor de creație în conținuturile 

create de utilizatori și platformele de socializare de pe internet și să îmbunătățească 

informațiile pentru utilizatori cu privire la obligațiile oricărei persoane care oferă cu bună 

știință linkuri către conținuturi neautorizate sau linkuri care permit eludarea restricțiilor de 

plată; consideră că orice nouă propunere ar trebui să vizeze găsirea unei modalități de a 

proteja DPI și utilizatorii finali, încurajând, totodată, dinamica internetului, cetățenii 

având în continuare posibilitatea de a fi inovatori și creativi datorită accesului la 

tehnologie și la internet; consideră că, în plus, Comisia ar putea să propună o definiție 

juridică a lucrărilor care aparțin „domeniului public” și să se asigure că aceste lucrări sunt 

protejate împotriva aproprierii private, fie prin digitalizare, fie prin alte mijloace;  

36. constată cu îngrijorare că valoarea generată în economia digitală prin exploatarea 

lucrărilor protejate de drepturile de autor nu este partajată în mod echitabil cu titularii de 

drepturi, între altele din cauza regimului de taxare a furnizorilor de servicii; invită 
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Comisia să analizeze amploarea și impactul acestui transfer de valoare către intermediarii 

de pe internet; 

37. încurajează Comisia să continue dialogul și colaborarea cu Statele Unite, cu privire la 

respectivele cadre legislative referitoare la drepturile de autor, în cadrul negocierilor 

pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții, în vederea eliminării 

potențialelor bariere din calea accesului pe piață și a obstacolelor de natură comercială; 

38. invită Comisia să adapteze și să standardizeze excepțiile și limitările permise în cadrul de 

reglementare pentru mediul analog în contextul noului scenariu reprezentat de paradigma 

digitală și, în special, de tehnologiile de cloud computing; 

39. consideră că ar trebui depus un efort comun în ceea ce privește combaterea încălcărilor 

drepturilor de autor la nivelul UE pentru a se asigura protecția drepturilor de autor și o 

remunerare echitabilă; subliniază că este necesar să se sensibilizeze consumatorii cu 

privire la consecințele încălcării drepturilor de autor și a drepturilor conexe și solicită 

găsirea unei soluții adecvate pentru a asigura faptul că nimeni nu obține profit de pe urma 

încălcării drepturilor de autor;  

40. atrage atenția asupra Directivei 2013/37/UE din 26 iunie 2013 privind reutilizarea 

informațiilor din sectorul public, care oferă un cadru juridic comun pentru o piață a UE a 

datelor deținute de state (informațiile din sectorul public) și care include, de asemenea, 

dispoziții privind transparența și concurența. 



 

AD\1058332RO.doc 9/9 PE549.303v03-00 

 RO 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 

Data adoptării 14.4.2015    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

47 

11 

0 

Membri titulari prezenți la votul final Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Christian 

Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, 

András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan 

Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, 

Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, 

Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo 

Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav 

Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas 

Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, 

Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, 

Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, 

Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann 

Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato 

Membri supleanți prezenți la votul final Pascal Arimont, José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris 

Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel 

Telička, Marco Zullo 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg 

 
 


