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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. ugotavlja pomen evropske kulturne in jezikovne raznolikosti, ki ponuja priložnosti 

namesto ovir za enotni trg in poudarja, da je evropska kulturna in ustvarjalna industrija 

gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest v EU, saj zaposluje več kot 

sedem milijonov ljudi, letno pa ustvari 4,5 % BDP Evropske unije; poudarja, da je 

kulturna in ustvarjalna industrija tudi v obdobju gospodarske krize 2008–2012 še naprej 

ustvarjala delovna mesta in ima pomembno vlogo pri spodbujanju konkurenčnosti 

Unije; poudarja, da so bili ustvarjeni novi poslovni modeli in inovativne storitve v 

spletnem okolju; 

2. poudarja, da so kulturne in ustvarjalne vsebine v spletu ključno gonilo razvoja 

informacijske družbe, informacijskih tehnologij in naložb v digitalno infrastrukturo in 

storitve, s tem pa spodbujajo inovacije, rast in ustvarjalnost; 

3. poudarja, da avtorske in sorodne pravice predstavljajo pravni okvir za evropsko 

kulturno in ustvarjalno industrijo in so osnova, na kateri bo ta lahko spodbujala njihovo 

sposobnost ustvarjanja gospodarske dejavnosti, konkurenčnosti, zaposlovanja, 

ustvarjalnosti in inovacij; poudarja, da produktivnost sektorja še vedno narašča, in 

poudarja, da sedanji razdrobljeni in zastareli sistem ovira polni razvoj in delovanje 

evropskega enotnega digitalnega trga; 

4. pozdravlja veliko zanimanje državljanov za javno posvetovanje, ki ga je pripravila 

Komisija, o pregledu pravil EU o avtorskih pravicah in njihovih prispevkov; 

5. poudarja, da avtorske in sorodne pravice predstavljajo uravnotežen pravni okvir, ki ga 

evropska kulturna in ustvarjalna industrija potrebuje za ustvarjanje gospodarske 

dejavnosti in zaposlovanja; vendar poudarja, da je sedanji razdrobljeni sistem zastarel in 

povzroča velike težave za razvoj evropskega enotnega digitalnega trga in zato ogroža 

rast in gospodarski razvoj; 

6. poudarja, da avtorske in sorodne pravice predstavljajo pravni okvir za evropsko 

kulturno in ustvarjalno industrijo in so osnova za njeno sposobnost, da ustvari 

gospodarsko dejavnost in zaposlovanje; poudarja, da medtem ko produktivnost v 

sektorju še naprej narašča, se prihodki imetnikov pravic v tem sektorju zmanjšujejo; 

7. poudarja, da avtorske in sorodne pravice predstavljajo pravni okvir za evropsko 

kulturno in ustvarjalno industrijo, pa tudi za izobraževalni in raziskovalni sektor in za 

sektor, ki ima koristi od izjem in omejitev teh pravic, in so podlago za njihovo 

delovanje in zaposlovanje; 

8. poudarja, da vse ustvarjalne industrije in z njimi povezane vrednostne verige temeljijo 

na avtorskih in sorodnih pravicah; zato poziva Komisijo, naj podpre in zaščiti pravice 

intelektualne lastnice ustvarjalcev, da bi tako omogočila razcvet ustvarjalne industrije v 

Evropi; 
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9. pozdravlja zavezo Komisije, da bo še naprej razvijala digitalno agendo EU, vključno s 

ciljem posodobitve pravil o avtorskih pravicah; potrjuje, da je treba pregledati Direktivo 

2001/29/EC, da bi se zagotovilo ustrezno plačilo avtorjem, izvajalcem in drugim 

imetnikom pravic, ter primerna zaščita teh pravic, pa tudi pravično ravnotežje v 

evropskem kulturnem gospodarstvu med vsemi udeleženimi stranmi (malimi in 

srednjimi podjetji, potrošniki, uporabniki, ustvarjalci in imetniki pravic) v digitalni 

dobi, kar pomeni v tehnološkem okolju, ki se neprestano spreminja in razvija in prinaša 

nove priložnosti, pa tudi izzive; meni, da bi moral takšen pregled zagotoviti potrebno 

pravno jasnost, stabilnost in varnost, pa tudi prožnost, ki je potrebna za spodbujanje 

naložb in rast v ustvarjalnem in kulturnem sektorju, hkrati pa odpraviti pravne 

negotovosti in nedoslednosti, ki negativno vplivajo na delovanje enotnega digitalnega 

trga; poziva tudi k odločni predanosti načelu takojšnjega ponovnega odprtja zaradi 

doslednosti iz Direktive 2000/31/ES o elektronskem poslovanju; meni, da bi morala biti 

eden od glavnih ciljev tega pregleda posodobitev avtorskih pravic, da bi se olajšalo 

čezmejni dostop do storitev in vsebin, obenem pa ohranilo visoko raven varstva pravic 

intelektualne lastnine in podpiranje razvoja in kulturne raznolikosti; 

10. poudarja, da je posodobitev obstoječih pravil o avtorskih pravicah sestavni del 

digitalnega gospodarstva; 

11. poudarja, da inovacije na področju ustvarjalnosti in tehnološki napredek lahko močno 

vplivajo na življenje ljudi, saj različnim skupinam omogočajo ustvarjalno 

sporazumevanje in skupinsko delo, s tem pa izboljšujejo obstoječa znanja in spretnosti 

ustvarjalcev in ustvarjajo dodano vrednost; meni, da prispeva k večji konkurenčnosti, 

zaposlovanju in inovacijam v Evropi; 

12. priznava, da komercialne dejavnosti, ki kršijo avtorske pravice, resno ogrožajo 

delovanje digitalnega enotnega trga in razvoj zakonite ponudbe raznolikih kulturnih in 

ustvarjalnih vsebin na spletu; 

13. poziva Komisijo, naj oceni različne mehanizme za zasebno kopiranje v Evropi, pri tem 

pa upošteva učinkovitost in preglednost dajatev ter spremembe v uporabi zasebnega 

kopiranja; meni, da bi morala Komisija obravnavati razlike med mehanizmi za zasebno 

kopiranje za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev na notranjem trgu, 

pravičnega plačila za ustvarjalne in kulturne vsebine in olajšanje razvoja novih in 

inovativnih poslovnih modelov; 

14. poudarja, da bi morala prenova pravnega reda na področju avtorskih pravic še naprej 

krepiti evropsko kulturno in ustvarjalno industrijo z izboljšanjem pravne varnosti na 

digitalnem področju za vse sodelujoče, tudi imetnike pravic, podjetja in uporabnike, in z 

določitvijo spodbud za inovativne spletne sisteme podeljevanja dovoljenj in novih 

poslovnih modelov za spletno distribucijo vsebin, s čimer bi sektorju omogočili koristi 

digitalne revolucije, hkrati pa ohranili ravnovesje v vrednostni verigi; 

15. opozarja, da so izjeme in omejitve avtorskih pravic ključni vidik sistema avtorskih 

pravic in da bistveni prispevek h gospodarski rasti, inovacijam in ustvarjanju delovnih 

mest v EU temelji na takšnih izjemah in omejitvah; poziva Komisijo, naj predlaga 

usklajen okvir za izjeme in omejitve, da bi odpravili razdrobljenost trga, izboljšali 

pravno varnost in spodbudili čezmejno dostopnost vsebin, zaščitenih z avtorskimi 
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pravicami, da bo omogočen enak dostop do kulturne raznolikosti po vsej EU in bodo 

izpolnjena pričakovanja potrošnikov; opozarja, da bi morale države članice pri uvedbi 

izjem in omejitev zagotoviti, da niso v nasprotju z normalnim izkoriščanjem dela ali 

gradiva ter da se pri tem ne posega nerazumno v legitimne interese avtorja ali imetnika 

pravic; poziva k ponovni oceni izjem v raziskovalne in izobraževalne namene, ki bi 

morale vključevati izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, povezane z izobraževalno 

ustanovo ali institucijo, ki jo priznavajo nacionalni organi ali zakonodaja, ali v okviru 

izobraževalnega ali raziskovalnega programa; poziva Komisijo, naj opredeli načine, 

kako naj javne in raziskovalne knjižnice posojajo knjige v digitalnih oblikah za osebno 

uporabo, ne glede na kraj dostopa, in kako zagotoviti pravično nadomestilo za imetnike 

pravic;  

16. poziva k sprejetju obvezne izjeme, ki bo javnim in raziskovalnim knjižnicam omogočala 

posojanje knjig javnosti za osebno uporabo v digitalni obliki, ne glede na kraj dostopa; 

17. ugotavlja, da bi primerna prilagoditev Direktive 2001/29/ES digitalni dobi lahko 

spodbudila podjetništvo in nove poslovne modele, s tem pa inovacije in zaposlovanje; 

18. poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi se znatno skrajšalo poenoteno trajanje 

varstva avtorskih pravic v okviru agende o sodobni trgovinski politiki; 

19. poudarja, da je potrebna pogodbena svoboda za vse imetnike pravic, ki bi morali imeti 

možnost, da prosto uveljavljajo svoje pravice; meni, da je treba oblikovati pravni okvir, 

ki bo podprt z dokazi, in sicer ob upoštevanju izkušenj vseh ustreznih deležnikov, hkrati 

pa okrepiti pogajalski in pogodbeni položaj vseh ustvarjalcev v odnosu z drugimi 

imetniki pravic in posredniki; 

20. predlaga revizijo odgovornosti ponudnikov storitev in posrednikov, da bi pojasnili 

njihov pravni status in odgovornost, kar zadeva avtorske pravice, da bi zagotovili 

potrebno skrbnost v celotnem kreativnem procesu in v dobavni verigi ter pravično 

nadomestilo ustvarjalcem in imetnikom pravic v Uniji. 

21. meni, da je treba kot del splošne reforme avtorskih pravic uvesti tudi ukrepe za 

povečanje čezmejne ponudbe in razpoložljivosti digitalnih vsebin, kot so na primer nova 

pravila o varstvu potrošnikov, razvoj e-trgovine, približevanje stopenj DDV in širjenje 

digitalnih omrežij; 

22. meni, da je treba zagotoviti jasen posodobljen okvir za kulturne institucije, ki bo 

knjižnicam dovoljeval elektronsko posojanje, knjižnicam, arhivom in muzejem pa 

omogočal, da bodo na spletu dali na voljo zaščitena dela, ki niso več v komercialnem 

obtoku; 

23. meni, da bi morali imeti državljani dostop do vsebin v drugi državi članici in bi v njej 

lahko kupovali ter meni, da praksa omejevanja dostopa do spletnih vsebin na podlagi 

lokacije uporabnika ovira razvoj enotnega digitalnega trga; pozdravlja, da je po 

Direktivi 2014/26/EU možno podeljevati večozemeljske licence za pravice, saj je to 

primer in sredstvo premagovanja razdrobljenosti notranjega trga; spodbuja razvoj 

uravnoteženih, prilagodljivih in tržno usmerjenih rešitev, ki pomagajo premagovati 

obstoječe ovire za čezmejni dostop in razpoložljivost proizvodov in storitev, ob 
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spoštovanju kulturne raznolikosti, tudi z razvojem mehanizmov za izboljšanje čezmejne 

prenosljivosti znotraj EU za vsebine, ki so bile zakonito pridobljene in dane na voljo; 

24. meni, da je omejevanje dostopa do spletnih vsebin na podlagi lokacije uporabnika, ki je 

že plačal dostop do vsebine, škodljivo za delovanje omrežij in ovira razvoj enotnega 

digitalnega trga; 

25. opozarja, da hitrost tehnološkega razvoja in spremembe poslovnih modelov na 

digitalnem trgu kličejo po tehnološko nevtralnem pravnem in zakonodajnem okviru za 

avtorske pravice; poudarja, da je treba varstvo avtorskih in sorodnih pravic spoštovati 

na spletu in drugje, ugotavlja pa tudi, da v digitalnem okolju stanje ni enako kot v 

analognem okolu in poudarja, da je treba podrobno preučiti seznam izjem in omejitev 

ter razmisliti, ali so potrebne dodatne ali drugačne oblike varstva avtorskih pravic za 

obravnavo vprašanja in prispevek h gospodarski rasti, konkurenčnosti in polnemu 

razvoju enotnega digitalnega trga; 

26. ugotavlja pomembnost ozemeljskih licenc v EU, zlasti kar zadeva avdiovizualno in 

filmsko produkcijo, ki temelji predvsem na sistemu predhodnega nakupa ali 

predhodnega financiranja s strani radiodifuznih hiš; 

27. poudarja, da bi bilo treba zaradi razvoja digitalnih tehnologij in ob upoštevanju 

Direktive 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 

kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc 

za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu digitalne dajatve 

optimizirati in jih narediti preglednejše, da bi zaščitili imetnike pravic in pravice 

potrošnikov; 

28. poziva Komisijo, naj preuči in predlaga rešitve za avtomatske analizne metode za 

besedila in podatke za znanstvenoraziskovalne namene („tekstovno in podatkovno 

rudarjenje“), zlasti za nekomercialne namene, pod pogojem, da je pridobljeno 

dovoljenje za uporabo dela in ob upoštevanju možnosti, kot je model licenc, kakršen je 

že razvit v nekaterih državah članicah, z namenom omogočiti raziskovalcem, da 

ohranijo konkurenčno prednost Evrope v globalnem okolju; 

29. poudarja, da je treba spodbujati večjo interoperabilnost, zlasti programske opreme in 

terminalov, saj slaba interoperabilnost ovira inovacije, zmanjšuje konkurenco in škodi 

potrošniku; meni, da pomanjkanje povzroča tržno prevlado enega samega proizvoda ali 

storitve, kar hromi konkurenco in omejuje izbiro potrošnikov v EU; 

30. priznava, da je uvajanje široke pokritosti z internetom povzročilo razvoj novih oblik 

uporabe del, in poziva k ustreznim nadomestilom za imetnike pravic v digitalnem 

okolju, ki zagotavlja tudi dostop državljanov do kulturnih dobrin in znanja; 

31. poziva Komisijo, naj ob doslednem spoštovanju načela subsidiarnosti razišče, ali so 

sedanji ukrepi za zagotovitev pravičnega nadomestila za imetnike pravic v zvezi z 

reprodukcijami, ki jih naredijo fizične osebe za zasebno uporabo, kot so dajatve za 

zasebno kopiranje, posodobljene in učinkovite rešitve; 

32. spodbuja knjižnice in arhive, naj se vključijo v prostovoljne sporazume z imetniki 
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pravic, ki bi jim omogočili, da izpolnijo svojo javno poslanstvo v digitalni družbi, 

obenem pa spoštovanje pravic imetnikov pravic; 

33. poudarja, da bi morale kakršne koli spremembe zakonodaje na tem področju zagotoviti 

vsem, zlasti pa invalidom, dostopnost do del in storitev, zaščitenih z avtorskimi in 

sorodnimi pravicami, ter ustrezno zagotoviti prilagoditev digitalnemu okolju; priznava, 

da nezmožnost nakupa vsebin v ustrezni obliki, primerni za uporabnike invalide, 

zmanjšuje kulturno ustvarjalnost in ponudbo vsebin v vseh državah članicah; spodbuja 

ratifikacijo Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do književnih del za slepe, 

slabovidne ali osebe z drugimi težavami z branjem, ki določa obvezno izjemo avtorskih 

pravic za nekomercialno uporabo v korist invalidov, ki je neposredno povezana z 

invalidnostjo, v obsegu, ki ga zahteva posamična oblika invalidnosti; 

34. meni, da je varstvo avtorskih pravic učinkovito zgolj toliko kot izvršilni ukrepi za 

njihovo varstvo ter da mora biti uveljavljanje teh pravic dosledno, da bi zagotovili 

uspešen in inovativen kulturni in ustvarjalni sektor; 

35. spodbuja Komisijo, naj pri pregledu okvira za avtorske pravice upošteva hitro rast 

uporabe ustvarjalnih del v vsebinah, ki jih ustvarijo uporabniki, in na platformah 

družabnih omrežij na spletu, ter izboljšati obveščanje uporabnikov o obveznostih do 

tistih, ki zavestno zagotavljajo povezave do nedovoljenih vsebin ali povezave, ki 

omogočajo izogibanje plačilu; meni, da bi moral biti namen vsakega novega predloga 

poiskati način za zaščito pravic intelektualne lastnine in končnih uporabnikov, hkrati pa 

spodbujati dinamičen in ustvarjalen internet, kjer tehnologija in dostop do interneta še 

naprej omogočata inovativnost in ustvarjalnost posameznika; poleg tega meni, da bi 

Komisija lahko predlagala pravno opredelitev del v „javni domeni“ za zagotovitev, da 

bodo takšna dela zaščitena pred zasebnim prisvajanjem s pomočjo digitalizacije in 

drugih sredstev; 

36. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da vrednost, ki je ustvarjena v digitalnem gospodarstvu z 

izkoriščanjem del, ki so zaščitena z avtorsko pravico, ni pravično razdeljena med 

imetnike pravic, med drugim zaradi davčnega sistema, ki velja za ponudnike storitev; 

poziva Komisijo, naj preuči obseg in učinek tega prenosa vrednosti na internetne 

posrednike; 

37. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje dialog in sodelovanje z ZDA o zakonodajnih okvirih 

za avtorske pravice v okviru pogajanj o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in 

naložbe (TTIP), da bi obravnavali morebitne ovire za dostop do trga in trgovino; 

38. poziva Komisijo, naj standardizira izjeme in omejitve, ki jih dovoljuje regulativni okvir 

v analognem okolju, ter jih prilagodi novemu scenariju, ki ga prinaša digitalni model, 

zlasti s tehnologijo računalništva v oblaku; 

39. meni, da bi si bilo treba s skupnimi močmi prizadevati za boj proti kršitvam avtorskih 

pravic v EU, da bi zagotovili varstvo avtorskih pravic in pošteno plačilo; poudarja, da je 

treba potrošnike osveščati o posledicah kršitve avtorskih in sorodnih pravic, in poziva k 

iskanju ustrezne rešitve za zagotovitev, da nihče ne bo ustvarjal dobička s kršitvijo 

avtorskih pravic; 
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40. opozarja na Direktivo 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 

2013 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, ki določa skupni pravni okvir za 

trg EU za informacije, ki jih hrani javni sektor, in zajema tudi določbe o preglednosti in 

konkurenci. 
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