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FORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Kultur- og 

Uddannelsesudvalget, som sammen er ansvarlige udvalg, jf. artikel 55 i forretningsordenen, 

til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de vedtager: 

1. understreger, at kulturelle og kreative industrier agerer i et miljø i konstant forandring, 

som domineres af udviklingen og anvendelsen af digital informations- og 

kommunikationsteknologi i global målestok; 

2. gentager, at kulturelle og kreative industrier er baseret på og fremmer individuel 

kreativitet, kulturværdier, færdigheder og talent med potentiale til at skabe velstand og job 

gennem skabelse af merværdi ud fra intellektuel ejendomsret; 

3. påpeger, at kulturelle og kreative industrier, som har en omsætning på 535,9 mia. EUR og 

skaber 7,1 millioner job, er af grundlæggende betydning for den europæiske økonomis 

stabilitet og langsigtede konkurrencedygtighed; 

4. påpeger, at kulturelle og kreative industrier ikke alene er garanter for kulturel 

mangfoldighed, men også for mediepluralisme og Den Europæiske Unions økonomiske 

vitalitet; 

5. bemærker, at kulturelle og kreative industrier er af strategisk betydning for økonomisk 

udvikling og skabelse af kvalitetsjob i EU; 

6. understreger, at der ved fastlæggelsen af en juridisk definition af "kulturelle og kreative 

industrier" over hele Europa bør tages højde for de nye kulturelle og kreative tendenser, 

som er til stede i samfundet i dag, og de stadige forandringer og muligheder, som digitale 

teknologier muligvis fortsat vil bringe, samt at enhver sådan definition bør henvise til 

værker, herunder varer og tjenester, som er produkter af kunstneriske, kulturelle eller 

kreative processer, og som er berettigede til at være omfattet af beskyttelse af den 

intellektuelle ejendomsret, uden at der sker en begrænsning af de processer, hvorved 

sådanne værker skabes eller produceres; 

7. mener i konsekvens heraf, at det er nødvendigt, at beskyttelsen af rettighedshavere inden 

for de lovgivningsmæssige rammer for ophavsret og intellektuel ejendomsret sker på en 

måde, som anerkender værdier og stimulerer innovation, kreativitet, investeringer og 

frembringelsen af indhold, samtidig med at det er muligt at tilpasse den til stadige 

teknologiske udviklinger og fremtidige digitale platforme; 

8. understreger, at EU ikke udelukkende bør se kultur i sammenhæng med politikken for det 

indre marked eller ud fra en konkurrence- eller handelspolitisk synsvinkel, men at 

kulturen også – idet de særlige karakteristika i EU's kulturelle spektrum tages i 

betragtning – bør blive et element i Europas samarbejds- og udviklingspolitik; opfordrer 

Kommissionen til at styrke forbindelsen mellem den kulturelle sektor, uddannelse og 

kulturelle og kreative industrier, overveje at fastlægge europæiske lovgivningsmæssige 

rammer for udviklingen af lærepladser i de kulturelle og kreative industrier i alle EU's 

medlemsstater og maksimere potentialet for SMV'er i den kulturelle og den kreative 

sektor. 
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9. mener, at det digitale miljø byder på nye muligheder for skabelse og produktion af 

kulturelle og kreative værker og for deres udbredelse til, udnyttelse af og tilgængelighed 

for et bredere publikum, uafhængigt af fysiske og geografiske begrænsninger, til tider 

billigere og med lavere adgangsbarrierer; bemærker dog, at ophavsmænd og skabende 

kunstnere med begrænsede ressourcer i et i tiltagende omfang forbundet og digitaliseret 

forum risikerer at blive dårligere stillet økonomisk, når de agerer i et større 

konkurrenceområde; 

10. mener, at digitale teknologier også har tilvejebragt muligheder for at skabe forskellige 

typer af kunstnerisk arbejde eller metoder, hvor digitale teknologier også udgør en 

væsentlig del af den kreative proces; 

11. minder i denne sammenhæng om, at den kulturelle og kreative sektor hovedsageligt består 

af et mylder af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og freelancere, 

som har begrænset adgang til infrastrukturer, ressourcer og finansiering, og som har en 

begrænset forhandlingsmæssig pondus i forhold til internetbaserede digitale 

afsætningskanaler og andre markedsdominerende mellemmænd, hvilket navnlig er 

tilfældet for ophavsmænd og skabende kunstnere, som tilhører mindre kulturelle og 

sproglige områder; mener i denne forbindelse, at der er behov for at udvikle afbalancerede 

retlige rammer, som tager højde for sektorens særlige karakteristika og tilvejebringer 

passende juridiske hjælpeforanstaltninger med henblik på at styrke skabende kunstneres 

forhandlingsposition; 

12. understreger, at den vedblivende digitale innovation for de kulturelle og kreative 

industrier udgør en udfordring med hensyn til nytænkning og omlægning af deres 

forretningsmodeller; udtrykker sin bekymring over, at den økonomiske værdi af indhold – 

som bør redefineres – i de fleste gængse forretningsmodeller optræder forskellige steder i 

værdikæden; påpeger, at den kan forskydes til værdikædens slutning, så det system, 

hvorigennem det kreative miljø henter værdi af indhold, herunder en rimelig godtgørelse 

til ophavsmænd og skabende kunstnere, bliver mere komplekst; bemærker samtidig, at det 

kreative miljø udsættes for tab, som også er en følge af overtrædelser af ophavsretten, 

eksempelvis piratvirksomhed, og for problemer, der skyldes et onlinemiljø i konstant 

forandring og udfordringer for eksisterende forretningsmodeller; 

13. understreger den betydning, som det nye digitale miljø har for de kulturelle og kreative 

industriers udvikling ved at skabe større synlighed for skabende kunstnere og gøre det 

muligt for dem at være i vedvarende kontakt med deres publikum og forbrugerne; mener 

derfor, at fastlæggelsen af eventuelle retlige rammer med hensyn til digitaliseringen af de 

kulturelle og kreative industrier først bør finde sted efter en omfattende høring af alle 

værdikædens aktører; 

14. mener, at digitale platforme udgør en mulighed for at skaffe bredere adgang til kulturelle 

og kreative værker, og at det skal overvejes, hvordan denne proces kan foregå med større 

juridisk sikkerhed og respekt for rettighedshaverne; 

15. opfordrer Kommissionen til at tage stilling til spørgsmålet om værdioverførsel i 

forbindelse med den aktuelle debat om ophavsret; 

16. opfordrer Kommissionen til udvikle en europæisk kulturel strategi for den digitale 

tidsalder, som er i overensstemmelse med alle EU's politikker, inklusive skattepolitikken; 
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17. opfordrer Kommissionen til effektivt at imødegå udbredelsen af ulovligt digitalt indhold i 

forhold til de forskellige rettigheder, som er i fare, blandt andet ved at tilskynde til bedre 

samarbejde med medlemsstaternes myndigheder og sektoren og ved at lette fremkomsten 

af et bredt udbud af attraktive lovlige tilbud, som er tilgængelige på tværs af 

landegrænserne, samtidig med at territorialprincippet opretholdes; opfordrer desuden 

Kommissionen til med fokus på ophavsretlige kontrakter at undersøge de forskellige 

muligheder for at styrke en rimelig aflønning af ophavsmænd og skabende kunstnere og 

på den måde belønne kreativitet og innovation, samtidig med at gennemsigtigheden i 

ophavsretsværdikæden i det digitale miljø fremmes, beskytte nationale kulturelle og 

sproglige særtræk og stimulere økonomisk og forskningsmæssig aktivitet; opfordrer i 

denne henseende Kommissionen til at fortsat at søge efter effektive metoder til 

imødegåelse af krænkelser af ophavsretten og til at fremme offentlighedens bevidsthed om 

dette emne; 

18. minder om resultatet af den offentlige høring om lovgivningsmæssige rammer for 

platforme og onlinemellemled, som Kommissionen afholdt; fremhæver, at deltagere 

anerkender de fordele, som onlineplatforme indebærer ved at gøre kreativt indhold mere 

tilgængeligt og lette kommunikationen, men at de samtidig stiller spørgsmålstegn ved 

manglen på gennemsigtighed og juridisk sikkerhed i denne proces for så vidt angår 

overholdelse af ophavsrettigheder; 

19. mener, at passende og effektiv beskyttelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder 

er af afgørende vigtighed for at sikre skabende kunstnere en rimelig aflønning. 
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